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VOORWOORD 

Beste Chirosympathisanten, maar ook vooral; liefste leden 

 

wij als leidingsploeg vinden het ontzettend jammer dat we jullie 
zo lang moeten missen (zie foto hierboven). We hadden nog zo 
veel leuks voor jullie in petto.  

Maar niet getreurd, ook vanuit ons kot kunnen er heel wat leuke 
activiteiten gepland worden. De komende drie zondagen zal je 
immers weer volledig aan de chiro kunnen besteden, waarover 
hieronder meer (scrol zeker door tot je alle drie de activiteiten 
hebt gezien).  

Ook zal je een paar coole tips and tricks vinden om de 
quarantaine-verveling tegen te gaan. 

En vooral wensen we jullie allemaal een goede gezondheid toe 
en willen we vooral nog even meedelen dat de hoop voor ons 
kamp helemaal nog niet vervlogen is.  

We gaan er nog steeds van uit dat we er deze zomer op 21 juli 
weer volledig in kunnen vliegen! We geven de moed niet op! 

Een infosessie over het kamp zal er zeker ook nog komen, maar 
we zijn nog even aan het bedenken hoe we dit juist gaan 
aanpakken. 

 

Beste vrienden, houd jullie goed 

En veel groetjes van de leidingsploeg, VeeBee en bestuur 

  



2 
 

Spel zondag 19 april: 

 
Omdat we met dit mooie weer al eens graag buitenkomen als Chiro en om 
jullie zeker niet te vervelen de komende twee weken, hebben wij voor jullie 
een speciale wandelroute uitgestippeld. Op jullie weg zullen jullie op 
aangegeven plaatsen een kinderfoto van de leiding tegenkomen.  

Het is de bedoeling dat jullie raden wie van de leiding op de foto staat. Op 
het einde van de wandeling mogen jullie het juiste antwoord doorsturen in 
de whatsappgroep. De oplossing zal op het einde van de week online 
komen.  

Zondag komt de wandelroute online op onze facebookpagina. 

 

 

 

 

 Tips and tricks tegen de verveling: 
Believe it or not, maar zelfs de leiding verveelt zich soms tijdens deze 
quarantijden. We hebben hen allemaal gevraagd wat zij zoal graag doen 
om de tijd te doden: dit kwam uit de bus… VEEL PLEZIER!!! Xxx 

• Knutselennnnnn!!!! (joepiejeuuujjj) 
Een  leuke  o l i fant  van  een  ro l  wc-pap ier .  
D i t  i s  een  l euk  knu t se lwe rk j e  om een  o l i f an t  t e  maken  van  een  r o l  wc-
pap i e r .  
Mater iaa l  

  Ro l  wc -pap i e r  
  P r i n t e r  
  S t i f t en  o f  po t l oden  
  Schaa r  
  L i jm 
  Pap i e r  
 

 
Inst ruct ies  
P r i n t  een  s j ab l oon  van  j e  keuze .  (Zwar t  w i t  o f  
k l eu r ) .  
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A l s  j e  he t  gep r i n t  heb t ,  kn i p  de  s j ab l onen  u i t  en  k l eu r  a l l e s  l euk  i n .  
P l ak  ee r s t  de  g ro te  r e ch thoek  op  de  r o l  wc-pap i e r .  (Moch t  de  r e ch thoek  t e  
g roo t  z i j n ,  kn i p  hem dan  op  maa t  van  j e  wc - ro l )  
L i jm he t  hoo fd  vas t .  
L i jm de  a rmen  en  z i j n  bo r s t  vas t .  
Vouw de  s t aa r t  doo r  de  he l f t  en  l i jm  deze ,  zoda t  h i j  aan  be i de  kan ten  
gek l eu rd  i s .  Vouw de  t ab  en  l i jm  deze  aan  de  wc - ro l .  
L i jm de  p i nda  vas t  aan  z i j n  po ten .  
Je  hebt  een  fantast i sch  leuke  o l i fant  gemaakt !  Vee l  p lez ier  ermee 
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• Slijm maken!!!! (ieeeuwwww) 

Hoe maak je slijm met tandpasta? 
1. Doe eerst de tandpasta in een kom. Je kan zelf kiezen hoeveel tandpasta je gebruikt. Denk er wel 

aan dat je uiteindelijk niet alle tandpasta over houdt na het verwarmen in de microgolfoven. 
2. Voeg nu de kleurstof toe aan de tandpasta en meng goed. Glitters kan je beter achteraf toevoegen. 
3. Zet het mengsel voor 30 seconden in de microgolfoven. Denk er aan dat je kom veilig moet zijn om 

in de microgolf te zetten. Hoe lang deze erin moet hangt ook af van de hoeveelheid tandpasta. 
4. Na even in de microgolf zal de tandpasta er al wat kneedbaarder uit zien. Denk er wel aan dat de 

tandpasta zeer warm kan zijn! Roer het mengsel nog eens goed door elkaar. Zet nu het slijm 
opnieuw in de microgolfoven. Hoe lang je het slijm verwarmt kan je aanvoelen afhankelijk van je 
hoeveelheid en het effect van de vorige keer. Wij kozen zelf opnieuw voor 30 seconden. Meng 
daarna nog eens. Blijf dit doen tot het slijm er mooi stevig uit ziet. Wij moesten zelf het slijm nog 
eens 20 seconden verwarmen. 

5. Als het slijm er mooi stevig uit ziet kan je het laten afkoelen. Als je tandpasta gebruikte die niet 
geheel uit gel bestond en het niet stevig wilt worden kan je het slijm voor een half uur in de vriezer 
zetten. 

6. Klaar! Je kan nu ook voorzichtig glitters toevoegen of wiebeloogjes. 

 

• Appelcake bakken!!! (njammieeee) 
 

Klop in een grote mengkom de zachte boter met de suiker en de vanillesuiker tot een licht en 
luchtig mengsel, of tot het als een lint van de klopper loopt (met een garde 10 minuten, met een 

mixer 5 minuten).  

Splits de eieren. Meng de eierdooiers een voor een door het boter-suikermengsel. Zeef de bloem 
en het snuifje zout boven de kom en meng alles tot een homogeen beslag. Klop de eiwitten stijf en 
spatel ze voorzichtig door het beslag. Schep het in een ingevette en met bloem bestoven cakevorm 

van 2 liter.  

Schil de appels en verwijder het klokhuis. Snij de appels in acht partjes en duw ze in de cake. Bak 
de cake 15 minuten in het midden van een voorverwarmde oven op 175°C.  

Verlaag de temperatuur tot 160°C en laat nog 35 à 40 minuten verder bakken. Controleer na 35 
minuten met een metalen prikker of breipen: als die droog uit de cake komt, is hij klaar, anders 

laat je hem nog even verder bakken. Laat de cake op een rooster afkoelen. 

• Tiktokdansjes leren!!!!! (de guilty 
pleasure van Stan, Jakobje en Drizzy) 
Ookal zijn deze drie knapen zeer gedreven in het leren van tiktok dansjes, laten we dit jullie 
toch liever uitleggen door echte professionals. 
Hier een tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=Th9f7_KxMf4 
 
Omdat de Vlaamse markt voor tik tok tutorials nog niet zo groot is, is het er eentje in het Engels 
geworden. Maar laat dit een kans zijn om het met heel het gezin uit te proberen! 
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Spel zondag 26 april: 
 

Volgende zondag 26/04 spelen we 'Een reis rond de wereld' (maar dan 
vanuit ons 'kot') 
Vanaf 14u zullen er om het half uur challanges/opdrachten online komen in 
de Facebookgroep van chiro Hofstade die jullie thuis zo goed mogelijk 
moeten nadoen/uitvoeren/... 
Het resultaat kunnen jullie telkens posten in de whatsapp groep van jullie 
sloeber/speelclubber/.... 
Wees creatief, doe eens gek, leef je uit want op het einde van de dag zal er 
per groep een winnaar gekozen worden!!! 
Groetjes, de leiding :) 
ps. we missen jullie en de gekke chirozondagen en hopen dat we er snel 
terug in kunnen vliegen!!! 
 

 
Spel zondag 3 mei: 

 

Het spel voor deze zondag is Chirolympics. 🏆"#$% 
Nu de echte Olympische Spelen niet kunnen doorgaan hebben wij een 
leuk alternatief bedacht! 
Hieronder vind je de spelregels, opdrachten en een papier om de scores 
bij te houden. 
Trek je mama, papa, broer, zus,... uit de zetel en toon ons wie de beste 
sportman/vrouw is bij jullie thuis. Stuur ons jullie leukste foto's in de 
Whatsapp groep! 
Geniet van jullie eigen Chirolympics en zet jullie sportiefste beentje 
voor.🥇'()*+,🏃./0123 ♂  
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Chirolympics 
 

 
 

 
Spelregels  

- Dit spel kan je met zoveel mensen spelen als je wil.  
- De winnaar van elke opdracht krijgt 1 punt, de 2e krijgt 2 punten, de 3e  krijgt 3 

punten en zo verder.  
- Diegene met het MINST aantal punten is de winnaar. (Maar deelnemen is uiteraard 

nog altijd belangrijker dan winnen!)  

 

Opdracht 1: Hoogspringen  

Span een touw op een hoogte naar keuze en spring er over. Als iedereen aan de beurt 
geweest is, mag je het touw hoger hangen. Elke beurt krijgt iedereen 3 pogingen. Dit gaat 
door tot zelfs de laatste springer niet meer over het touw raakt.  

Tip: zorg voor een zachte ondergrond.  

 

Opdracht 2: Knikkerrace 

Maak een parcours naar keuze. Leg dit parcours om ter snelst af met een lepel in je mond met 
daarin een knikker. Als de knikker valt, moet je terug naar de startpositie, maar de tijd blijft 
lopen.  

 

 

Chiro 

Hofstade 
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Opdracht 3: Basketbal  

Plaats een emmer op de grond en ga er vervolgens 4 meter van verwijderd staan. Probeer in 
10 beurten om ter vaakst de bal in de emmer te werpen.  

Opdracht 4: Vliegeren 

Je krijgt 1 minuut de tijd om 3 vliegertjes te vouwen. Daarna kan je eventueel nog tijd nemen 
om ze te versieren. Als de vliegertjes helemaal af zijn, doe je een wedstrijd om te zien welk 
vliegertje het verst vliegt.  

 

Opdracht 5: Volleyballon  

Baken eerst een veldje van 2,5 meter x 5 meter af en span in het midden van het veld een 
touw op een hoogte van 1 meter.  

De bedoeling van het spel is om een ballon in het veld van de tegenstander te laten botsen. 
Als de ballon buiten het veld botst, krijgt degene die de ballon als laatste niet heeft aangeraakt 
een punt. Je moet op je achterwerk zitten bij dit spel en mag de ballon telkens maar 1 keer 
aanraken per beurt.  

 

Opdracht 6: Stoelendans 

Doe de stoelendans. Degene die eerst afvalt krijgt de meeste punten, degene die als laatste 
overblijft en dus wint, krijgt de minste punten.  

 

Opdracht 7: Pompen  

Pomp zo vaak mogelijk in 1 minuut.  

 

Opdracht 8: Lopen 

Loop om ter snelst 50 meter.  

 

Opdracht 9: Kousengevecht  

Probeer de sokken van je tegenstander(s) uit te trekken. Je mag je handen gebruiken, maar je 
moet je bewegen op handen en voeten.  

Tip: Doe propere sokken aan.  
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Chirolympics scorenbord 
 

  

Naam  
 

     

Opdracht 1  
 

     

Opdracht 2  
 

     

Opdracht 3  
 

     

Opdracht 4  
 

     

Opdracht 5  
 

     

Opdracht 6  
 

     

Opdracht 7  
 

     

Opdracht 8  
 

     

Opdracht 9  
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Jarigen van April/mei 

02/04  Yarne (tito’s) 

05/04  Senne (tito’s) 

07/04  Nore (sloebers) 

07/04  Benthe (speelclub) 

08/04  Joppe (speelclub) 

10/04  Noa (tito’s) 

16/04  Noa (tito’s) 

16/04  Kai (tito’s) 

17/04  Vic (sloebers) 

17/04  Amber (sloebers) 

18/04  Miel (speelclub) 

19/04  Jolijn (sloebers) 

21/04  Ruben (rakwi) 

24/04  Lize (speelclub) 

24/04  Merel (rakwi) 

24/04  Noor (tito’s) 

25/04  Fre (rakwi) 

29/04  Vic (sloebers) 

 

07/05  Lieze (sloebers) 

08/05  Lies (aspiranten) 

09/05  Amber (sloebers) 

09/05  Iris (sloebers) 

09/05  Isis (rakwi) 

11/05  Keandro (sloebers) 

12/05  Anton (sloebers) 

19/05  Jolijn (sloebers) 

19/05  Ruben (keti’s) 

21/05  Arno (speelclub) 

22/05  Yente (keti’s) 

23/05  Renee (sloebers) 

26/05  Stella (tito’s) 

27/05  Yoran (rakwi) 

28/05  Seppe (tito’s) 

29/05  Casper (speelclub) 


