
ACTVITEITEN
BOEKJE

CHIRO  BOOISCHOT

spelletjes, puzzels, receptjes, knutselideeën en nog veel meer!



Jammer genoeg is het een tijdje geen Chiro. Maar niet getreurd! Als wij niet naar de
Chiro kunnen, dan komt de Chiro toch gewoon naar ons?! Dit boekje staat boordevol
leuke spelletjes, knutselideeën, recepten, ... voor thuis. Zo blijft zondag altijd Chirodag!
Trek je uniform aan en starten maar. Foto's en filmpjes mogen altijd gedeeld worden
met ons. Gebruik de hashtag #ChiroBooischotSpeeltOnline of stuur het naar de Chiro
Booischot pagina!
 
Veel plezier & hopelijk tot snel.
 
Groetjes,
Leiding Chiro Booischot
 

#blijfinuwkot 
#chirobooischotspeeltonline 

Hoi allemaal!



woordzoekers

ACCU

BOOISCHOT

CHIROLIEDJES

KAMPVUUR

MASSASPELEN

SJOEPAP

VELDBED

AMBRIAGE

DOOP

CHIRO

KETI

OCHTENDLIED

TREKTOCHT

VRIENDEN

ASPI

CHIROKAMP

FEESTWEEKEND

LEIDINGSKOORD

TAFELMOMENTJE

UNIFORM

ZONDAG

TITO

SPEELCLUB

RIBBELS



AAP

DOLFIJN

EZEL

CHIMPANSEE

EVERZWIJN

GIRAF

KANGOEROE

GOUDVIS

KIP

KONIJN

LUIPAARD

PAARD

SCHAAP

GEIT

STINKDIER

TIJGER

ZEBRA

STEKELVARKEN

SALAMANDER

SLANG

HOND

KROKODIL

POES

OLIFANT

NIJLPAARD

LUIPAARD

KOE



INVULVERHAAL
……………….. (bijvoeglijk naamwoord) leiding,
 
Zondag ging ik naar de Chiro en heb ik iets ………….. (bijvoeglijk naamwoord)
meegemaakt. Ik zag namelijk twee ……………….. (dieren), bij …………………. (naam) onder de
dikke boom. Die waren met elkaar aan het ………………….. (werkwoord)! Toen ik wat beter
keek, deden ze me een beetje denken aan …………….. (persoon/personen).
 
Onder de dikke boom stond ook nog ……………. (persoon). Ik ging erheen en zei
hem/haar/hen dat ik ………………. (ziekte) had. Hij/zij/die keek …………..…… (bijwoord) en
zonder nog iets te zeggen, liepen we naar het Chirolokaal. 
 
Daar waren er nog meer ………………… (personen). Ze droegen allemaal ………………….
(kledingstuk)  op hun hoofd. Ik was mijn …………………. (kledingstuk) vergeten en voelde me
daardoor ……………… (emotie). 
 
Plots zagen we ……………. (voorwerp) uit de lucht vallen. Bijna was iedereen verpletterd.
Vervolgens kwam …………………… (iemand van de leidingsploeg) aangelopen met een
…………………… (voorwerp) in de hand. Hij/zij/die riep …………………................... (toverspreuk).
Daardoor veranderden de anderen in ……………………….. (zelfstandig naamwoord). Dankzij
die …………………… (bijvoeglijk naamwoord) toverspreuk werd de Chirowereld een nog
mooiere plek dan ……………….......… (locatie).



kruiswoordraadsel

HORIZONTAAL
1.  Ander woord voor 'kamp'
3. Kleur van onze Chiropull
4. Oudste leidster
7. Kampplaats van vorig jaar
9.  Jongste leider
10. Volwassenbegeleider
11. Afdelingsfiguurtje van de Speelcub
13. Afdelingskleur van de Ribbels

VERTICAAL
2. Naam van onze jaarlijkse eetdag
3. Jaarthema 2019-2020
5. Iets dat aan de broek of rok van de
leiding hangt
6. Spel waarbij je doodstil moet liggen
8. Wat zit er in de pap op kamp?
12.  Aantal jongensleiding



DOOLHOF



welke leider/leidster krijgt deze lekkere cupcake?



troetelbeertje



NA DE QUARANTAINE...
GEEF IK EEN KNUFFEL AAN

KIES IK ALS 4-UURTJE

BOUW IK KAMPEN MET

CHILL IK OP HET GRASVELD MET

WIL IK DIT SPEL SPELEN OP DE CHIRO

GA IK OP REIS NAAR

... BELEVEN WE DE ZOTSTE AVONTUREN
OP DE CHIRO!



chirodilemma's: wat kies jij?

VELDBED LUCHTMATRAS

NAAR DE CHIRO LUI IN DE ZETEL

WATERSPELLETJES VUILE SPELLETJES

FRIKADELLEN HONNEMEM

KAMPDANS KAMPLIED

NACHTSPEL DAUWTOCHT

BONTE AVOND THEMAFEESTJE

BINNEN SPELEN BUITEN SPELEN

DIKKE BERTHA PLATTE PAULA



SPAGHETTI FRIETJES

GEBOUWEN TENTEN

CHIROBROEK/ROK CHIROTRUI

PASEN SINTERKLAAS

MASSASPELEN AFDELINGSSPELEN

KIJKEN NAAR HET
KAMPVUUR

KIJKEN NAAR DE
STERREN

GELE PUDDING FRISCO

SLAPEN 
tijdens platte rust

BRIEVEN LEZEN
tijdens platte rust



raad het chirospel
SPEL: 

SPEL: 

SPEL: 

SPEL: 

SPEL: 

SPEL: 

SPEL: 

SPEL: 

SPEL: 



Knip een snee in de wc-rol tot ongeveer 3 cm. 
Duw de zijden van de snee langs elkaar heen. 
Herhaal de eerste twee stappen met alle wc-rollen die je hebt verzameld.
Duw de geknipte wc-rol in de volgende wc-rol zodat je een buis krijgt. Om bochten te
maken moet je de wc-rol er wat scheef induwen.
Plak een plakbandje over de naad tussen de 2 rollen. Wrijf het plakbandje wat aan
zodat het niet snel zal loskomen. Je kan ook lijm gebruiken. 
Herhaal voorgaande stappen totdat je baan klaar is. 
Maak steunen van stevig karton. Knip een stuk karton uit zoals op het rechtse plaatje.
Vouw het over de lijnen zodat je een U-profiel krijgt. Maak elke steun iets hoger dan
de voorgaande. Laat de wc-rollen in de inkeping rusten en plak het vast met een
plakbandje.

DIY: KNIKKERBAAN
Wc-rolletjes / keukenrollen/ kartonnen
buizen
Stevig karton 
Schaar
Lijm
Plakband
Knikkers

WAT HEB JE NODIG?

HOE MAAK JE HET?



Vul een beker met afwasmiddel.
Doe drie bekers warm water in de emmer en voeg daarna de beker afwasmiddel toe. 
Voeg aan het mengsel een halve beker glycerine toe. 
Meng voorzichtig. Zorg ervoor dat er geen bellen ontstaan tijdens het roeren. 
Zet het bellen-sop eventjes opzij. 
Neem de twee houten stokjes. Maak bovenaan in ieder stokje een klein gaatje waar
het touw doorheen kan. 
Neem het middelste deel van het touw in je beide handen zodat het touw in drie is
verdeeld. 
Maak een lusje op de scheiding van het eerste en tweede deel. Dit lusje steek je door
het gaatje dat je gemaakt hebt in een van de stokjes. Als het lusje door het gaatje zit
dan vouw je het om het stokje heen zodat het touwtje vast zit aan het stokje. Doe dit
ook bij het andere stokje. 
Er is nu +/- 0,5 meter touw tussen de twee stokjes gespannen en er hangt +/- 0,5
meter touw aan ieder stokje. 
Neem de twee losse uiteinde touw samen en maak de moer eraan vast. De moer kan
je zien als een gewichtje zodat de twee losse touwtjes niet in de weg zitten tijdens het
bellen maken. 
Als dit is gelukt, vormen de touwtjes nu een soort driehoek aan de twee stokjes. 
Laat het touw in het sop zakken. 
Zwaai nu zachtjes met de stokjes en maak een XXL- zeepbel!

Ploffen je bellen te snel?  Voeg dan wat extra glycerine toe. 
Heb je geen glycerine in huis? Gebruik dan cola. 

Laat het sop een nacht staan voor stevigere bellen.

 

     Je hebt dan wel iets meer nodig dan glycerine.

DIY: XXL bellenblaas
WAT HEB JE NODIG?

Warm water
Afwasmiddel
Glycerine / Cola 
Emmer

HOE MAAK JE HET?

Twee houten stokken
Stukje touw (+/- 1,5 meter)
Moer



Meng de lijm en 125 ml water in één van de komme. Roer dit goed door elkaar. 
Voeg eventueel voedselkleurstof of glitters toe voor een leuk effect.
In de andere kom meng je de theelepel borax met 125 ml water (liefst warm). Blijf
mengen tot de borax opgelost is.
Voeg het mengsel van borax en water traag toe aan het mengsel van lijm en water
terwijl je roert. Het is mogelijk dat je niet het hele borax mengsel nodig hebt. Het
mengsel zal direct veranderen van een vloeibare naar een slijmerige massa. Roer zo
lang mogelijk door.
Kneed het slijm nu met je handen, zo zal het geleidelijk aan minder plakkerig worden.
Het is normaal dat er wat water in de kom achterblijft. Dat heb je niet meer nodig. 
Blijf een tijdje doorkneden tot het slijm de structuur krijgt die je wil. Als het slijm te
plakkerig blijft na enkele minuten kneden, kan je het minder plakkerig maken door
nog een klein beetje borax en watermengsel toe te voegen.Hoe meer je met het slijm
speelt hoe vaster en minder plakkerig het zal worden.
Je kan nu ook wiebeloogjes toevoegen om je slijm gezichtjes te geven!
Wanneer je klaar bent kan je het slijm bewaren in een plastiek zakje of een luchtdicht
potje. Je zet het slijm best in de koelkast.

DIY: slijm maken
WAT HEB JE NODIG?

HOE MAAK JE HET?

125 ml doorzichtige of witte knutsellijm
1 theelepel (of 5 ml) borax (je kan ook lenzenvloeistof gebruiken waar dit in zit)
250 ml water, te verdelen in twee delen
2 kommen
2 (plastic) lepels
Extra leuk: voedselkleurstof (8 druppels ongeveer)
Extra extra leuk: glitters en/of wiebeloogjes



kleurplaten



1: roos
2: grijs

3: blauw
4: groen

5: rood
6: geel

7: paars



doen jullie jullie best om de kleurplaat zo mooi mogelijk in te
kleuren? misschien heeft de paashaas dan wel een verrassing voor
jullie volgende week...



doen jullie jullie best om de kleurplaat zo mooi mogelijk in te
kleuren? misschien heeft de paashaas dan wel een verrassing voor
jullie volgende week...









Week de dadels 5 minuten in kokend water. 
Doe de dadels, walnoten, pecannoten en kokos in de blender en meng tot een gladde massa.
Zet de massa in de ijskast zodat het mengsel kouder en harder wordt. 
Smelt ondertussen de pure chocolade au bain-marie. 
Halveer de 14 extra pecannoten in de lengte. 
Neem ongeveer een theelepel van het dadel mengsel en vorm er ovaalvormige balletjes van.
Smeer nu de  balletjes in met de gesmolten chocolade. Gebruik daarvoor een kwastje.
Steek de gehalveerde pecannoten op de plek in de balletjes waar de oortjes zitten. 
Voeg een blauwe bes toe als staartje aan de bovenkant. 
Laat de haasjes uitharden in de ijskast.

RECEPTEN
dadel paashaasjes
ingrediënten:

bereiding:

50 gr walnoten
25 gr pecannoten + 14 extra pecannoten (1 per haasje)
250 gr dadels
25 gr kokos
50 gr pure chocolade
14 blauwe bessen (1 per haasje)



Doe de bloem in een grote beslagkom en roer er een snufje zout door.
Maak een kuil in het midden en breek de eieren er boven. 
Schenk ongeveer ¼ deel van de melk erbij en mix met een garde of mixer tot een glad beslag.
Voeg al roerend de rest van de melk toe. 
Verhit een beetje boter in een koekenpan en laat smelten. 
Schep wat beslag in de pan en laat over de hele oppervlakte uitvloeien. 
Laat het beslag op een middelhoog vuur stollen en beweeg dan zachtjes met de pan op en
neer zodat je zeker weet dat de pannenkoek los zit. 
Draai hem om en bak ook de andere zijde lichtbruin. 
Herhaal dit totdat je vier pannenkoeken hebt. 
Besmeer twee pannenkoeken met choco en twee met confituur (of wat je zelf wil) en rol ze
voorzichtig op. Snij ze in plakjes.
Rijg de pannenkoekrolletjes met de stukjes fruit aan de satéprikkers.

pannenkoekspiesjes met fruit

ingrediënten:

bereiding:

200 gr bloem
2 eieren
500 ml melk
Snufje zoutboter om te bakken
Chocopasta en/of confituur
Je favoriete fruit: bessen, aardbeien, appel, mango, druiven, banaan, ...
Satéstokjes



Verwarm de oven voor op 200°C.
Haal het pizzadeeg uit de verpakking, rol het uit en prik er gaatjes in met een vork. Zo krijg
je een krokante pizza. Eventueel kan je er ook kleine rondjes uitsnijden, als je minipizza's wil
maken. 
Smeer het deeg in met de tomatensaus.
Beleg de pizza met de geraspte kaas.
Nu is het tijd om te versieren. De groenten zijn perfect om een leuk gezichtje te maken.
Zwarte olijven doen het goed als ogen, je kan oren maken van basilicumbladeren of stukjes
paprika, een mond van rode ui, ... kortom: leef je uit!
Tijd om in de oven te zetten: 20 à 25 minuten, maar kijk best even op de verpakking.

Pizzadeeg (of wraps, dat gaat ook perfect
als je liever een dunnere bodem hebt of
een volledige pizza iets te veel is voor
jou)
Tomatensaus
Geraspte kaas
Groentjes en andere lekkere dingen om
je pizza mee te beleggen: paprika,
champignons, tomaat, salami, ui, hesp,
olijven, ...

Schil de banaan en snij ze in stukjes. 
Was de appel, verwijder het klokhuis en snij in stukjes. 
Doe de stukjes banaan, stukjes appel en het
sinaasappelsap in de blender en mix alles rustig.
Om de smoothie wat frisser te maken kan je naar
smaak wat citroensap toevoegen.
Schenk de smoothie in bekers of flesjes. Proost!

Smoothie met banaan, appel en sinaasappel
ingrediënten:

bereiding:

1 rijpe banaan
200 ml vers sinaasappelsap (± 3 perssinaasappels)
1 appel
eventueel wat citroensap

grappige Pizzagezichtjes
ingrediënten:

bereiding:



CHIROLIEDJES: vul de tekst aan
VLAGGEGROET - OCHTENDLIED
Wij __________________ bij het gloren van de morgen 
Ons vlagge als een biddend lied 
Want heilig is 't geschenk van elke morgen 
Dat __________________ ons weer t' aanvaarden biedt
Draag door weer en __________________ ons vlagge 
't Teken van de heldentijd 
Laat ze waaien, laat ze werven 
Allen voor de grote __________________.
Laat ze waaien, laat ze werven
Allen voor de grote __________________.

VLAGGEGROET - AVONDLIED
__________________ nu bij het zinken van deze dag
Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag
Gij zijt zegen, troost en __________________
Daal in d' avondzon, oh vlag
Heer wij bergen in ons __________________ Uw vlag
Zegen haar in onze jonge wacht.
__________________ vlag en dag
Christus Koning goede nacht
__________________ vlag en dag
Christus Koning goede nacht.

BIVAKLIED
Leven op het ritme van de __________________ en van de zon.
Zingen op de __________________ van bos en beek en bron.
Slapen met 't getrommel van de regen op het dak.
Ontwaken met de morgendauw : we zijn weer op __________________!
 
Ieder die ons ziet kijkt raar.
Wat niet kon, dat wordt hier waar.
Vreemd wordt vriend en __________________ is groot, in onze ploeg valt geen een uit de boot.
Trek er mee op uit, breek __________________ open, samenspel wordt teken om te hopen.
Vlieg erin, doe mee en blijf niet staan. Een nieuwe wereld roept om door te gaan!



BALLEN (JAARTHEMALIED 2010-2011 DOOR PIE P.KLEIN)
Lalala lala lalala  Lalala lala lalala  Lalala lala lalala
 
Ik trek m’n stoute schoenen aan, ik trek niks anders aan
Ik trek Rebelleke trek het me niet aan
Ik ben van Chiro __________________!
 
En ik ben supercool, de koene ridder van het dorp
Het roze elfje van het woud
Ik ben moedig, ik ben __________________.
 
Wo-o-o De Chiro die heeft __________________, overal
Wo-o-o wij zijn groot, moedig, stout en HOP!
Lalala lala lalala Lalala lala lalala
 
Ik trek m’n stoute kleren uit, ik maak een __________________ en roep luid
Ik ben een vleesklomp en ik plak, ik speel smerig als een slak
 
Jef, waar is de dode __________________ ?
Bokalleke stamp en dek de geit
De bok die steukt in het lokaal, op __________________ kan het allemaal!
 
Wo-o-o de Chiro die heeft __________________ overal 
Wo-o-o wij zijn groot, moedig, stout en TRA!
Lalala lala lalala Lalala lala lalala
 
Ik wacht een ganse week, om te duiken in een __________________
vol met slijk, ik pak een bad in een verkleedkofferbak
 
Om twee uur zondagnoen, durf ik foute dingen doen
Durf ik alles wat niet mag, __________________ ANARCHIRODAG!
 
Wo-o-o de chiro die heeft __________________ en dat mag
Wo-o-o wij zijn groot, moedig, stout en …
 
Net zoals de KLJ, de scouts en helden op TV,  doen wij ook een goede daad, maar dan
beter uiteraard!
 
__________________ BALLEN ZWARTE BALLEN HEY HEY HEY
DIKKE BALLEN HARDE BALLEN HEY HEY HEY
ROLLE BOLLEN BILLEN BALLEN HEY HEY HEY
ALLE  DAGEN ANARCHIRODAG



CHIRO BUSSCHOT IN DE JAREN STILLEKES (KAMPLIED 2018-2019)

We zijn weer weg, samen op __________________
We maken het hier weer plezant
Ja we hebben het goed, nee we mogen niet klagen
 
Romain die lacht, gaat door zijn haar
Want ons __________________ die is weer daar
Oh ze zijn zo verliefd, maar het zou toch niet mogen
 
De Stoere Staf raast weer voorbij. Zuster Zeur die mag er zeker bij!
 
REFREIN 2x
Oh, __________________zit in je hart
De chiro is waar het start
Het beste van’t leven
Daar gaan we alles voor geven
 
Een duw, een trek, weer veel kabaal
__________________ tussen ze allemaal
Hoe is dat toch gebeurd? ’T is al zo lang geleden!
 
Kreupel, of niet, Karel die ziet: __________________ die zit daar met een
griet
Oh is dat niet Juliette? Van het tweede verdiep?
 
Die liefde die mag niet bestaan, hij zou er beter weg van gaan!
 
REFREIN 2x
Oh, __________________ zit in je hart
De chiro is waar het start
Het beste van’t leven
Daar gaan we alles voor geven
 
Ben je hier gelukkig, wil je niet naar huis?
Blijf dan hier bij ons, in __________________!
 
REFREIN 2x
(Oh) __________________ zit in je hart
De chiro is waar het start
Het beste van’t leven
Daar gaan we alles voor geven

op het ritme van 'laat de zon in je hart' - neem de karaokeversie op youtube erbij en zingen maar!



CHIROSCOOP
Wees deze maand eens extra lief voor een vriend of vriendin. Vraag eens hoe het echt gaat en
hoe ze zich voelen tijdens deze quarantaine. Je vriend(in) zal je heel dankbaar zijn en jij zal daar
zelf ook voldoening uit halen!
Chirospelletje van de maand: Zeg eens ‘euhm’
Leiding met deze horoscoop: /

Jij voelt je deze maand goed, waterman! Maar let wel op, val niet in de gewoonte om elke dag in
de zetel te blijven zitten. Probeer maar eens een nieuwe hobby en je zal je nog beter voelen! 
Chirospelletje van de maand: Dode vis
Leiding met deze horoscoop: /

Laat deze maand de moed niet zakken! Het leven zit soms tegen, maar je kan daar tegenin gaan!
Trek je stoute schoenen aan en gaan! 
Chirospelletje van de maand: Schoenenpetanque 
Leiding met deze horoscoop: Lotte

Ram, deze maand verloopt wat moeilijker voor jou. Alle dagen blijken hetzelfde en het enige wat
je nog bezighoudt zijn de online spelletjes van de Chiro. Ga tijdens de week eens buiten en
speel met je broer, zus, mama of papa een leuk chirospel! 
Chirospelletje van de maand: Balleke stamp
Leiding met deze horoscoop: Jan, Rani, Zoë, Toon

stier
Voor jou is het moeilijk om binnen te blijven, stier. Je wilt je vrienden zien, maar dat gaat nu even
niet. Maak in de plaats daarvan een wandeling naar hun huis en maak een praatje van achter het
raam! Zo ben je buiten geweest én heb je je vrienden gezien!
Chirospelletje van de maand: Rechtdoortocht. 
Leiding met deze horoscoop: Ulrike

Jij hebt wat tegenslagen te verduren deze maand, tweeling. Gelukkig staan je vrienden en
familie altijd voor je klaar! Op zo’n momenten ontdek je wie je échte vrienden zijn.
Chirospelletje: Stoelendans
Leiding met deze horoscoop: Moris, Flex

steenbok (22 DECEMBER - 20 januari)

waterman (21 januari - 20 februari)

VISSEN (21 februari - 20 maart)

RAM (21 MAART- 20 APRIL)

(21 APRIL - 20 MEI)

tweelingen (21 mei- 20 juni)



Deze tijden vallen niet echt mee voor jou, kreeft. Je bent gestrest en vermoeid. Geef jezelf
daarom een zetje en soigneer jezelf goed! Bak koekjes of neem een bad met extra veel schuim.
Zo zal je er snel weer bovenop zijn!
Chirospelletje: Stoelendans
Leiding met deze horoscoop: Jeske, Tobi

leeuw
Leeuw, jij bent even opgewekt en positief als anders! Dat siert jou! Stuur deze positieve vibes
door naar degenen die het nodig hebben. Stuur een briefje of kaartje naar de mensen die
eenzaam of verdrietig zijn. Zo tover je ook een glimlach op hun gezicht! 
Chirospelletje van de maand: Kruiwagenrace
Leiding met deze horoscoop: Rosalie, Sara

Je hoeft niet te twijfelen, maagd. Zo zal je later nog spijt hebben dat je bepaalde risico’s niet hebt
genomen. Laat niets je tegenhouden, alle remmen los! Leef in het moment! Dat is de beste
manier om te genieten van het leven!
Chirospelletje van de maand: 1-2-3 piano
Leiding met deze horoscoop: Loeka

Opgepast weegschaal, er zijn kapers op de kust! Er is concurrentie op komst in jouw liefdesleven.
Nu je elkaar lang niet meer kan zien, kan je nog steeds een liefdesbrief schrijven naar je crush!
Zo valt alle twijfel gegarandeerd weg en zal je crush volop voor jou gaan! Naast je liefdesleven zit
alles snor dus go with the flow!
Chirospelletje van de maand: Ik hang in de bananenboom
Leiding met deze horoscoop: Laura, Yara

schorpioen
Je kijkt hopeloos uit naar de eerstvolgende chirozondag. Laat in de tussentijd de moed niet in de
schoenen zinken. Er zijn genoeg dingen waarmee je je kan amuseren! Doe mee met de challenges
die de chiro op facebook plaatst of speel gewoon een leuk gezelschapsspel met je gezin.
Chirospelletje van de maand: Kat en muis
Leiding met deze horoscoop: /

Boogschutter, zorg ervoor dat je niet te lui wordt! Probeer dingen die je nog nooit eerder deed,
wees creatief en laat je gaan. Wie weet ontdek je wel nieuwe talenten! Geef vooral niet op in
deze saaie tijd! Na regen komt zonneschijn!
Chirospelletje van de maand: Frituurke
Leiding met deze horoscoop: Axelle, Finne, Kyra, Zino, Michèle, Matthias

kreeft (21 juni - 22 juli)

(23 juli - 22 augustus)

maagd (23 augustus - 22 september)

weegschaal (23 september - 22 oktober)

(23 oktober - 22 november)

boogschutter (23 november - 21 december)


