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Liefste leden, ouders
Zoals iedereen wellicht al weet zal er enkele weken geen chiro
gegeven worden om ons te beschermen tegen het coronavirus. Maar
niet getreurd, wij bedachten een oplossing om dit gemis op te
vangen.
Elke zondag zullen we van 14u tot 17u een virtuele battle houden
tussen de verschillende afdelingen. Concreet betekent dit dat er
ludieke opdrachten zullen verschijnen op onze facebook
(https://www.facebook.com/ChiroKoka/) en instagram pagina
(https://www.instagram.com/chirokoka/?hl=nl) . Houdt deze dus
zeker goed in de gaten, want jij wilt toch ook dat jouw afdeling als
sterkste uit de virtuele battle komt?
Verder zullen ook deze koka-corona-thuis-doe-boekjes gepubliceerd
worden. Je kan dit boekje dan afdrukken en invullen. Als je geen
printer hebt, kan je het ons laten weten via onderstaande link. En dan
bezorgen wij jou een geprinte versie van het boekje.
https://forms.gle/v3e7L3G112ziM5mj7
Tot zondag en niet vergeten ‘blijf in uw kot’ 😊
Veel liefs,
De leiding
#kokacorona

2

#KOKACORONA

EDITIE 1

Koka’s
kruiswoordraadsel
Voor onderstaand kruiswoordraadsel te kunnen invullen moet je een echte Chiro Koka
fan zijn! Succes!
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Droedels
Drie dra droedels tijd!

___________________________________

___________________________________

___________________________________
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Punttekening
Verbind de puntjes en onthul de geheime afbeelding! Spannend!
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Recept voor
makkelijke koekjes
INGREDIËNTEN VOOR 20 KOEKJES
• 225 gram boter
• 150 gram witte basterdsuiker
• 8 gram vanillesuiker
• 1 eidooier
• 280 gram bloem
• snufje zout
RECEPT
1. Mix de boter, suiker en vanillesuiker tot een romig geheel. Voeg het eidooier toe en
mix tot deze is opgenomen. Als laatste voeg je bloem en zout toe en kneed je het tot
een stevig koekdeeg.
2. Wikkel het deeg in folie en leg het minstens een uur in de koelkast om te laten
rusten.
3. Na het rusten kun je balletjes draaien van het deeg. Leg deze op een met bakpapier
beklede bakplaat en druk ze (met een vork) een beetje plat.
4. Bak de koekjes in ongeveer 16 minuten op 180 graden of tot de randjes goudbruin
kleuren.
5. Laat de koekjes een paar minuten afkoelen op de bakplaat voordat je ze naar een
rooster verplaatst om volledig af te koelen.
TIP: Koekjes zijn altijd zacht wanneer ze uit de oven komen. Tijdens het
afkoelen harden ze uit

→ Je kan hier zelf stukjes chocolade, smarties, nootjes, ... alles wat je wilt aan toe voegen!
Versier ze met het chiro logo voor ze extra lekker te maken!

(https://www.laurasbakery.nl/basisrecept-koekjes/)
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Sudoku
'Kan jij deze Japanse cijferpuzzels a.k.a. sudoku oplossen?'
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Chiroliedjes
Nu we allemaal thuis zitten is er veel tijd om te zingen! Altijd al de Chiropsalm willen
leren maar nooit tijd gehad? Dit is je kans! Rechterhand op het hart en uit volle borst
meezingen!
Chiro psalm
Heer, ik beloof U mijn trouw voor het leven,
ik geef U mijn blijheid, de kracht van mijn jeugd.
Maak me oprecht in dit eerlijke streven,
wees Gij door de dagen van 't leven mijn vreugd.
Refrein:
Zegen O Heer, dit verlangen en hopen,
dit jonge vertrouwen, dit moedig besluit.
Geef dat door mij, in de wereld van morgen,
Uw liefde weer mens voor de anderen zou zijn.
'k Hou van mijn volk, en ik sta voor mijn Vlaanderen,
ik hou van de mensen die leven naast mij.
Laat dit besluit in mijn hart nooit veranderen,
blijf Gij door mijn leven de mensen nabij.
Refrein:
Zegen O Heer, dit verlangen en hopen,
dit jonge vertrouwen, dit moedig besluit.
Geef dat door mij, in de wereld van morgen,
Uw liefde weer mens voor de anderen zou zijn.
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In onderstaande bekende Chiroliedjes zijn enkele woorden kwijt geraakt… Kunnen jullie
het juiste woord invullen en het liedje terug compleet maken?
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 …….… 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 ……..… en klein 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.
Goestink (2012-2013)
Zondagmiddag: kiekeboe,
nog een half uur en doodmoe
ik speel door, al vallen mijn ogen toe.
Refrein:
Goestink, goestink
kijk eens hoe mijn ……..… blinkt,
helemaal spontaan, niet nagedacht,
liever snel gegaan dan lang gewacht.
Goestink, goestink
En ik sta weer in het zweet
een ding dat ik zeker weet:
Chirozweet, ik heb het beet
Kampen bouwen: kinderspel.
Ik draag zelf mijn rugzak wel
en speel tot het laatst mee met elk spel
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Goestink, ……..…
kijk eens hoe mijn voorhoofd blinkt,
helemaal spontaan, niet nagedacht,
liever snel gegaan dan lang gewacht.
Goestink, goestink
en ik sta weer in het zweet.
Eén ding dat ik zeker weet:
Chirozweet is rap gereed.
Voor honderd man: ……..…!
Elk bivak: vuil en moe!
Elke zondag: weer paraat!
Ik hoop dat dit nooit overgaat!
AAAAAH
Refrein:
Goestink, goestink
kijk eens hoe mijn voorhoofd blinkt,
helemaal spontaan, niet nagedacht,
liever snel gegaan dan lang ……..….
Goestink, goestink
en ik sta weer in het zweet.
Eén ding dat ik zeker weet:
Chirozweet maakt mij compleet!
Met liefs (1997-1998)
Stotteren en giechelen zo rood als een ……..….
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 ……..… maar dat zal niet volstaan.
Refrein:
Omdat ik van je hou tel ik blaadjes, schrijf ik jou.
'MET LIEFS' erbij voel ik vlinders, 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 ziel-enorm-fantastisch-heel erg van je hou.

10

EDITIE 1

#KOKACORONA

We sprinten rond het blokje en we blinken in ons vel.
Wapperende oren zijn bij ons niet echt van tel.
Met mensenvlees gaan knutselen: waar halen ze 't idee?
Die plastieken chirurgie: doen we daar zo snel aan mee?
De zon is aan het schijnen en 't is ook nog volle maan.
De ……..… 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.
Soms zijn er van die boekjes of programma's op TV.
Dan word ik stiekem wijzer maar vaak zit ik er ook mee.
Dat turnen en dat stoeien lijkt hen zelden te vermoeien.
En dan blijft er nog de vraag: is dit echt of is het knoeien?
Ça va?!
Je kan de wind van voren krijgen, ben je het even spuugzat
Een dag is nooit zo nat of de zon schijnt altijd wat.
Wist je dat we er zijn, met je willen praten
Chiro is er voor elkaar, we zullen je niet achterlaten.
Soms voel je je groen van ……..…
of straal je als een gele zon
Refrein:
Hé, het is ça va, als het even minder gaat
Vraag om hulp, wij staan paraat
Ik ben je ……..…
Laat me weten hoe het met je gaat
Al ga je door het diepste dal
Ik vang je zelfs na een verre val
Laat ons samen zweven op een roze wolk, wij met tweeën
Want samen gaat het goed
Met veel zelfs wat beter
Vertrouw maar op elkaar
Al loopt het voor geen meter
Al voel je ……..… van verdriet of zie je alles door een roze bril
Refrein:
Hé, het is ça va, als het even minder gaat
Vraag om hulp, wij staan ……..…
Ik ben je kameraad, laat me weten hoe het met je gaat

11

EDITIE 1

#KOKACORONA

EDITIE 1

KRUISWOORDZOEKER
Kan jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

123 PIANO
ABC-TJE
BADMINTON
BINNENSPELEN
HINKELPAD
JONGLEREN
KAMP BOUWEN
KIEKEBOE
KNIKKEREN
KNUTSELEN
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LEZEN
POETSEN
SCHOENENPETANQUE
SPORTEN
TUINIEREN
VERKLEDEN
VERSTOPPERTJE
VOETBALLEN
WEERWOLVEN
WIE IS HET?
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Kleurplaat
Dat jullie creatieve talenten zijn weten we al dus hier een extra uitdaging voor jullie!
Probeer deze tekening in te kleuren met je stift/potlood tussen je tenen!
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Wie

is

het?

Speel ‘Wie is het’ met de leiding! Knip elke leiding uit samen met het witte vlak eronder
zodat je het kan dubbel plooien en rechtzetten. Maak dan een apart potje met alle
namen van de leiding (als je niet iedereen kent, kan je ook altijd op de website kijken
http://www.chirokoka.be/ en vind je iedereen bij ‘contactpersonen’). Vervolgens trekken
jij en je tegenstander een naam uit het potje en raden maar! 😊
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TOT VOLGENDE EDITIE!

Veel liefs,
De leiding

PS: VOLGENDE WEEK GEVEN WE DE OPLOSSINGEN VAN DEZE EDITIE! VEEL SUCCES!
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