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Wist-je-datjes
● Wist je dat de yeti bijna geen huis meer had
● Als je weet dat een mens 7 nekwervels heeft maar hoeveel heeft een giraf er
dan?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Antwoord: ook 7 maar gewoon grotere
Wist je dat het getal 10 een mooie prestatie kan zijn op 2 maanden
Wist je dat een trommel niet enkel een muziekinstrument is?
De huid van je lippen is dezelfde soort als je anus
Wist je dat leider M.L. denkt dat hij iets van vogels kent maar ze eigenlijk niet ziet
zonder verrekijker?
Wist je dat de trekvogels nu stilaan naar tropische gebieden trekken?
Wist je dat leider VVH intieme connecties heeft met de Oostkantons van ons
Chirogewest?
Wist je dat leider R.V. altijd beschikbaar is voor een gezellig slaapfeestje?
Wist je dat leider R.C. een grote liefhebber is van twinkies en kaas?
Wist je dat oud-leidster M.V.D.B. kan genieten van de ouderwetse manier om de
neusgaten te ontsmetten?
Wist je dat er bij de kerels een verrrader is?
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Sloebers: Woordje van de leiding

Dag lieve sloebertjes,
Wij als leiding vinden het heel spijtig dat het geen chiro meer is. Speciaal voor jullie
hebben we daarom een spel in elkaar gestoken. Het is een spel dat je met heel je
gezin kan spelen. En natuurlijk hopen we dat jullie het leuk zullen vinden!
We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal gauw terug te zien zodat we dan
samen terug allerlei activiteiten kunnen doen.
Zo duimen we er ook voor dat we ons weekend kunnen laten doorgaan. Wij kijken
daar alvast heel erg naar uit en we hopen jullie ook.
Hopelijk zijn jullie allemaal erg braaf geweest en brengt de Sint jullie veel en leuke
cadeautjes!
We hopen jullie allemaal, zo enthousiast als altijd, terug te zien in betere tijden.
Prettige feestdagen!!
xxx Maarten, Lander, Girben, Thibaut en Baptist

Sloebers: Mini-ganzenbord

ROUTE DU THIBAUT: MINI GANZENBORD
Leider Thibaut is al een aantal maanden op doortocht in Griekenland. Dag na dag
maakte hij wel iets mee, het was een spannende en leerrijke reis. Al die avonturen en
verhalen wilt hij graag met jullie delen, daarom heeft hij besloten om terug naar huis te
keren. Helpen jullie Thibaut de weg terug te vinden naar België?
Het spel bestaat uit een speelbord, één dobbelsteen en enkele pionnen naar keuze,
wees creatief. De bedoeling van het spel is in zo weinig mogelijk beurten een pion van
het begin naar het eind van een reeks van 63 velden te voeren, waarbij elke speler in
elke beurt zijn pion zoveel velden moet verplaatsen als men ogen gooit met de
dobbelstenen.
Het speelbord is voorzien van een aantal speciale velden – aangeduid met een cirkel –
die de speler hinderen of bevoordelen op de weg naar het einddoel. Kom je op zo’n
veld? Trek een kaart, lees voor wat daarop staat en voer datgene uit. Knip de kaartjes
uit uit het blad en steek ze verfrommeld in een kom, trek hier de kaartjes uit.
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Speelclub: Opdracht

Liefste Speelclubbers
Begin dit jaar leerden we jullie kennen door elke zondag te ravotten. Wij willen jullie bij deze
dan ook al enorm bedanken voor jullie aangename aanwezigheid. Spijtig genoeg kon dit niet
blijven duren maar via deze weg willen wij hier toch een beetje verandering in brengen.
Allereerst hebben we een kle
 urplaat  voorzien (zie volgende pagina) die jullie op een
originele manier mogen inkleuren en inkleden. We laten jullie niet zomaar deze kleurplaat
vervolledigen. Dit is namelijk ons afdelingsfiguur van de speelclub genaamd Flupje Mazzel.
Flupje Mazzel zijn lievelingskleur is uiteraard geel en is dol op het enthousiasme van de
Speelclubbers van Chiro St-Teunis. Zet Mazzel in een mooi kleurtje en voorzie dit
personage van een toffe omgeving!
Zodra je klaar bent met het versieren van deze kleurplaat mag je deze in de brievenbus van
onze Chiro komen steken. Deze brievenbus is te vinden aan het begin van het straatje om
naar achteren te gaan Heb je de tekening vóór zondag 13/12/2020 in de brievenbus
gestoken dan verdient dat harde werk natuurlijk een beloning. Vergeet dus zeker niet je
naam en adres onder Mazzel in te vullen. Wij kijken er enorm naar uit om al die mooie
tekeningen te zien!
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Naamartiest:……………………………
……………………………………………
……………….
Adres:……………………………………
……………………………………………
…………………..
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Nu wat actiever! Trek je wandel- of loopschoenen aan, kruip op je fiets, neem de step,... en
trek er op uit met het gezin! Bij deze activiteit is het de bedoeling om een coole tekening te
maken. Niet zomaar een tekening dit jaar, maar een tekening of figuur via Strava. Dit is een
applicatie op de telefoon die jullie ouders misschien al gebruiken om te gaan lopen of
fietsen. Deze app brengt je afgelegde route in kaart tijdens het sporten of recreatie. Nu is het
natuurlijk de bedoeling om op voorhand een route uit te stippelen in een bepaalde figuur en
dan pas de route te doen. Jullie kiezen zelf wat voor leuke tekening of figuur jullie wandelen:
Thema: KERST
Voorbeelden: kerstbomen, sterren, kousen, pakjes, engeltjes, de Kerstman, sneeuwmannen,
rendieren, kerstmutsen, eeeeeeeenzovoort. Hoe gekker, hoe beter. Hoe mooier, hoe beter.
Hoe groter, hoe beter. Wees creatief!
Vraag aan je mama of papa om Strava te installeren op hun telefoon (moesten ze dat nog
niet hebben) en maak er al wat kennis mee. De app is gratis te downloaden en makkelijk te
gebruiken. Vragen? Aarzel niet om naar de leiding te sturen! (TIP: vergeet op het einde van
de wandeling/fietstocht de opname zeker niet te stoppen)
Klaar? Volg dan deze stappen:
1.
Route zeker opslaan
2.
Neem een screenshot van de route of deel hem via een applicatie
3.
Stuur hem door naar de leiding via Whatsapp of per e-mail
Na de deadline verzamelen wij al jullie routes en maken wij hier een mooie collage van om
te posten op het Infobord Chiro Sint-Antonius op Facebook. Zo kunnen jullie laten zien dat
jullie niet hebben stilgezeten tijdens de lockdown en kunnen jullie pronken met jullie mooie
tekeningen. Als jullie nog niet in de besloten Facebookgroep “Infobord Chiro Sint-Antonius”
zitten, kunnen jullie gerust een lidmaatschapsverzoek indienen. Zo kunnen jullie het laatste
nieuws binnen de Chiro volgen en natuurlijk jullie mooie kerstfiguren van Strava
bewonderen.
DEADLINE: zondag 27 december 2020
Doorsturen via Whatsapp of e-mail:
Bram Theuns

+32 476 74 01 70

theuns.bram@gmail.com

Joris Van
Hauwe

+32 474 34 60 84

vanhauwe.joris@gmail.com

Yunah
Verheyen

+32 468 33 88 26

yunahverheyen@outlook.be

Robin
Verbeeck

+32 493 58 57 37

robin.verbeeck61@gmail.com
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Voorbeeldje van wat we verwachten (dit is wel een heeeele grote):

Laat ons verrassen en veel plezier gewenst!
Jullie lieftallige leiding
Bram – Robin – Joris – Yunah
XXX
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Rakkers: Woordje van de leiding & opdracht
Piepeloe stoeipoezen! Het is alweer veel te lang geleden dat we de opening krachtig
afsloten en de toppers een stevige pandoering gaven tijdens het paalvoetbal. Net als
alle andere leiders, missen we onze leden - jullie dus. En natuurlijk missen jullie ons
ook ;).
Daarom hebben wij in dit Verklikkertje speciaal voor jullie het beste spel van alle
afdelingen in elkaar gestoken. Jaja, dat is pas iets om mee te stoefen tegen de
toppers!
De link hieronder gaat jullie onderdompelen in een stevig detectivespel. Ik ga jullie
niet veel meer verklappen want alle ditjes en datjes staan mooi uitgelegd bij het
begin van het spel.
Geniet ervan kapoentjes!
Heel dikke smakkerds van Koning Sibje, Dave, Kries en Massimo
Tot snel x miss you xxx

https://sites.google.com/view/pakjesroof/startpagina
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Toppers: woordje van de leiding & opdracht
Wow, het jaar zit er weer bijna op! Toch vreemd dat we dit jaar nog van alles hebben
kunnen doen zoals op kamp gaan en we nu toch weer in lockdown zitten. We kunnen
veel vanzelfsprekende dingen niet meer doen en velen hebben plots tijd op overschot
maar tijd bestaat om ingevuld te worden, wat nu? Je kan nieuwe dingen proberen en
hier zelfs nieuwe gewoontes van maken, je kan bijvoorbeeld: een winkelkar vol chips
gaan halen en elke avond dezelfde film kijken met een andere smaak, regelmatig gaan
wandelen met je huisdieren of huisgenoten (vergeet ze geen les aan te doen voor je het
huis verlaat), de gezelschapspelletje kast die al jaren niet meer open geweest is terug
opendoen en je favoriete spelletjes terug herbeleven zoals vroeger (al zal je de regels
lichtjes moeten aanpassen omdat er een dobbelsteen en een pion kwijt is), de
spaarcentjes tellen en je plannen om rijk te worden beginnen uit te tekenen (Als je geld
hebt voor een nieuw potlood natuurlijk) of je kan de Chiro loze zondagen beginnen te
turven op de muur van je slaapkamer (Let op voor boze ouders).
Nu zouden wij graag ook iets doen samen met jullie maar wij willen iets doen dat
sowieso nuttig is, bovenstaande ideeën zijn misschien niet allemaal even verstandige
plannen. Wij hebben besloten te investeren in eigen groei en tegelijkertijd een
maatschappelijk probleem aan te pakken, het lees niveau van de jongeren in
Vlaanderen zakt elk jaar lager, ook er worden minder en minder boeken gelezen.
Vreemd want van boeken lezen wordt je super slim zoals den Dries Verlinden! Nu we
allemaal wat extra tijd hebben moeten we deze opportuniteit grijpen en ons in de boeken
wurmen zodat we dubbel zo slim uit de lockdown komen! Daarom nodigen wij alle
Toppers uit om alle boeken van thuis en de bib te verslinden en gigantische
boekentorens/constructies te ontwerpen. Je mag je boekentorens in de Toppersgroep
met ons delen, de coolste/grootste toren krijgt een kerstcadeautje van ons.
Wij kiezen een winnaar op 20 december, tot dan mag je dus torens blijven maken en
doorsturen, wees creatief en ambitieus ook in moeilijke tijden, Succes!
may the knowledge be with you…
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Kerels: DE kleurplaat
Beste kereltjes,
Alvast willen wij (jullie leiding) jullie heel veel succes wensen met jullie examens. Het
is niet altijd gemakkelijk om jullie bezig te houden tijdens deze Covid tijden, daarom
willen wij jullie een beetje helpen door een leuke kleurplaat te geven. Het is ook een
hele goeie ontspanning voor na een examen of tijdens de pauze een beetje te
kleuren. Je moet natuurlijk niet voor niks kleuren de mooiste kleurplaat wint 2
gouden pasvragen in het mol spel. Voor degene die uit het spel liggen, als die
winnen met de mooiste kleurplaat kunnen ze hun plaats in het spel terugwinnen.
Veel succes met kleuren!
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Aspiranten: Leiding worden
Liefste schatjes van patatjes
Wat zit er hier allemaal in die frigo. Hopelijk genoeg eten en drinken om deze zware
periode te overbruggen. We willen jullie eerst en vooral een verschrikkelijke periode
toewensen met heel weinig vrienden, weinig familie en weinig plezier.
Binnen dit en/of twee jaar worden jullie leider. Er zijn een aantal zaken die heel
belangrijk zijn:
-

Kennis van groot-Zoersel. Het is belangrijk om bekend te zijn met de omgeving van
ons groot-grondgebied. In bijlage vinden jullie een lijst met alle straatnamen. Het is
ten sterkte aangeraden om elke straat te bezoeken. Per 20 straten krijgen jullie een
punt, alle straten bezocht zijn een bonus.

-

Een stevig hand. Door bepaalde zaken kan het al eens zijn dat je ‘den bibber’ krijgt.
Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen een vaste hand heeft. Je kan bij leider
Nick Wouters een cursusblok afhalen (geruit) die je dan volledig moet afkruisen

-



De andere opdrachten spreken voor zich


Hopelijk kunnen jullie al deze opdrachten voltooien en zijn jullie optimaal voorbereid om
leider te worden!
We steken ook een hart onder jullie riemen waar je mee moet roeien. Spreekt voor zich.
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Opdrachten:
- Gezamenlijk 500 matchen op tinder (ge snapt het hé)
- 5 personen moet elke dag van de week vloggen
- Op alle radioposten komen (MNM, Studie Brussel, Nostalgie, Minverva)
- Foto’s nemen met alle straatborden in zoersel (zie lijst)
- Op de chiro lopen vakk wilde konijntjes, vang zo een konijn
- De dichtstbijzijnde colruyt in kaart brengen en overal 1 cara kopen (zo ver je kan)
- Maak oprecht een mooi portret van jullie leiders
- Zo veel mogelijk landbouwvoertuigen van farming simulator fotograferen
- In elk vakje van elke pagina van een volledige cursusblok een kruisje zetten
- Zorg dat elke leider minstens 3 kerstkaartjes krijgt met leuke wensen
- Zandkasteel van een meter hoog maken
- Andere opdrachten krijgen jullie privé meegedeeld
- Met de strava app gezamenlijk 1000km lopen
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Kampfoto’s 2020 per afdeling
Hieronder kan je de foto’s vinden per afdeling van het afgelopen kamp. Als je dit boekje
afdrukt heb je ook ineens de kampfoto’s van jouw kind(eren). We willen dit op deze manier
doen omdat we afgelopen kamp niet de mogelijheid hadden om deze zelf te laten
ontwikkelen. Geniet van een terugblik naar een buitengewoon kamp!
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