
#Dagen vol Chiro
DE ZOMEREDITIE

]fo
to:

 Li
en

 Th
ys[

]foto: Maarten Van Brugghe[

Hoe zou dat zijn, dagen zonder Chiro?  Wat zou je 
dan allemaal missen en gemist hebben?
Laten we daar niet te lang bij stilstaan, maar 
genieten van wat die dagen vól Chiro ons geven!
In deze bundel vind je elf impulsen om ook deze 
zomer nog meer aan Chiro te doen.
Deel je mooiste, ontroerendste, kleurrijkste, 
grappigste, maar ook stilste en warmste moment 
met de hashtag #DagenVolChiro.  Zo kan iedereen 
meegenieten van dat grootse Chirogevoel!

IN DEZE BUNDEL VIND JE:
➜  Verkeersborden op kamp
➜  Fotografeer de stilte
➜  Geef Kleur!  met je groep
➜  Vierentwintig uur in de natuur
➜  Pimp je tweedehands bestek
➜  Wekmomentjes met keuze
➜  Chirodeken
➜  Bucketlist
➜  Regenboog spotten
➜  Het rode(was)draadspel
➜  Terugblikken met een Chiromedley

Maak van kleine momentjes 
een fijne bezinning 
Van enkele impulsen die je in deze 
bundel vindt, maak je in een hand-
omdraai een bezinningsmoment.  
Bij de impulsen Fotografeer de stilte, 
Chirodeken en Regenboog spotten 
vind je tips hoe je dat aanpakt.

DEEL JE BIVAKMOMENTEN MET #DAGENVOLCHIRO



#DVC één

Verkeersborden op kamp

Een verkeersbord dat ‘maximaal 70 km per uur’ aangeeft, zul je niet snel tegen 
komen op de kampplaats.  Maar met een beetje creativiteit zijn er borden genoeg 
die je wel kunt verspreiden over je bivakterrein.  Gebruik ze om je speelclubbers 
wegwijs te maken, of om aan je tito’s de bivakregels uit te leggen.  Verzin je eigen 
borden afhankelijk van wat je kunt gebruiken op je terrein of wat je wil vertellen aan 
je leden.  Ga op zoek naar bestaande verkeersborden die je op karton overschildert, 
of afdrukt op grote bladen papier die je lamineert.

Wij geven enkele voorbeelden, maar dagen je uit er zelf leukere te verzinnen!  
Deel je leukste verkeersborden met #DagenVolChiro.

Hang het verkeersbord 
‘kleiner dan 1,20 m’ op aan de 

slaapplaats van de ribbels.

‘Geen drinkbaar water’ aan de 
beek of het kraantje waar je 

niet van mag drinken?

Maak een aanduiding dat je 
niet tegen bomen, muren of 

palen mag plassen.

‘Stilte na 22 uur’ monteer je 
aan de aspitent.

‘Geen bloemen plukken’ zet je 
aan een mooi stukje natuur.

Of ga voor een combinatie 
van een bestaand bord en je 

fantasie, en geef echte borden 
een nieuwe betekenis zoals 

sommige straatartiesten doen.

Verboden toegang voor 
onbevoegden’ komt aan de 

keukentent.

Plaats het bordje ‘hier geen 
gsm’s gebruiken’ aan het begin 

van je kampterrein of aan de 
toneeltjesplaats, naargelang je 

kampafspraken.

Schilder een bord om de 
tentenzone aan te duiden en 
een om de speelzone aan te 

wijzen.

DEEL JE LEUKSTE VERKEERSBORDEN MET #DAGENVOLCHIRO



#DVC twee

Een hele dag door gebeuren er dingen om ons heen, soms zonder dat we het merken, 
soms gaat het met al onze aandacht lopen.  Een moment van rust en stilte kan energie 
geven.  Soms heb je er zelfs echt nood aan als het allemaal wat veel wordt.  Ga op zoek 
naar een plek waar jij rust en stilte vindt en leg die plek vast op een beeld.
We dagen jullie uit: hou je ogen en oren open op de bivakplaats of op tocht en leg ergens 
vijf minuten stilte vast.  Échte stilte ...  Geen roepende speelclubbers, geen trein, geen auto, 
geen radio, geen gegiechel of gehoest, niets.  Lukt het?
Als je morgen weer tegen de tijd aan het racen bent, kan kijken naar die foto en de 
herinnering aan die stilte bovenhalen je ongetwijfeld even laten herademen.

#FotografeerDeStilte

]foto: Toon Broothaerts[ ]foto: Wannes Nijs[
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Zin in een bezinning?  
Splits je tito’s, ketis en/of aspi’s 
op in groepjes van drie of vier 
personen.  Zorg dat ieder groepje 
papier, enkele pennen en een 
fototoestel meeneemt.  Geef hen 
de opdracht om twintig minuten 
tot een half uur niets te zeggen en 
enkel te communiceren op papier 
of met gebaren.  Laat hen op zoek 
gaan naar een beeld dat voor hen 
‘stilte’ uitdrukt.
Nadien kun je de foto’s op een 
laptop zetten en de groepjes laten 
uitleggen waarom ze die foto 
namen.
Een zonsopgang of zonsonder-
gang is een zeer geschikt moment 
voor dit stilvalmomentje.

DEEL JE STILSTE MOMENTEN MET #DAGENVOLCHIRO



#DVC drie

Geef Kleur! met je groep
Geen idee voor een leuke knutselactiviteit?  Zoek je nog een creatieve bezigheid voor je 
leden tijdens het vrij spel?  Maak een grote tekening met je groep of voorzie een plaats waar 
je leden ieder vrij spelmoment kunnen komen kleuren of schilderen.

Megakleurplaat 
Zoek enkele grote stukken karton of een 
paar houten platen en schilder ze wit.  
Maak er verschillende tekeningen op 
zodat je een grote kleurplaat krijgt.  Je 
kunt bijvoorbeeld de jaarthemafiguren 
downloaden (geefkleur.chiro.be/
downloads) en ze met behulp van een 
beamer in dikke lijnen op de platen 
overzetten.  Inkleuren maar!

Abstract met lijn en kleur 
Geen beamer ter beschikking?  Neem je karton of houten plaat en trek heel veel 
willekeurige lijnen.  Dat mogen rechte lijnen zijn van de ene naar de andere kant, 
maar ook een heeeele lange krullijn.  Of teken lijnen en geometrische figuren door 
elkaar.  De leden mogen proberen de vakjes in te vullen met verschillende kleuren, 
en wel zo dat geen enkel vakje een vakje in dezelfde kleur raakt!

Zwart-wit decor 
Knutsel en schilder het decor voor 
het thematoneel zo dat alles op 
de eerste dag zwart-wit is.  Ga met 
de leiding iedere dag op zoek naar 
enkele enthousiaste schilders.  Die 
mogen op een vast moment aan 
het decor werken, zodat het tegen 
het einde van het kamp mooi 
ingekleurd is.

TIPS
Hebben je leden de tekeningen helemaal 
beschilderd?  Ga nog eens over de contou-
ren met zwarte verf.  Zo komt alles meer tot 
zijn recht!
Gebruik het eindresultaat als achtergrond 
voor je groepsfoto’s op bivak of neem alles 
mee naar huis om je lokaal op te fleuren!

Foto-achtergrond 
Op een speelplaats of parking teken je met 
krijt een achtergrond waarop je nadien kunt 
gaan liggen.  Teken een kabouterlandschap 
met paddenstoelen en grote insecten of 
een reeks wolken met vliegtuigen, vogels 
en een regenboog.  Kleur de grote tekening 
verder in met je leden.  Is de tekening klaar?  
Ga op de grond liggen en neem een positie 
aan alsof je op een paddenstoel balanceert, 
op een bij vliegt of op een wolk uitrust.  
Iemand maakt dan van boven af een foto, 
bijvoorbeeld van op een ladder of de tweede 
verdieping van je kamphuis.  Zo lijkt het of 
je kunt zitten op wolken of op de maan, kun 
je doen alsof je heel sterk bent en je drie 
van je leden boven je hoofd kunt dragen, 
alsof je aan een ballon hangt en wegvliegt, 
enzovoort.

DEEL JE KLEURRIJKSTE MOMENTEN MET #DAGENVOLCHIRO

]foto: Chiro Mozaïek uit Moorslede[



#DVC vier

Op kamp trek je het liefste zo ver mogelijk van de bewoonde wereld weg.  Tien dagen leven op het ritme van de 
wind en van de zon.  In de natuur kun je meer dan je tent opzetten.  Kijk eens rond op je bivakplaats als je nog wat 
tijd over hebt na een activiteit, tussendoor of ‘s avonds voor het slapengaan.  Zoek natuurlijke materialen en werk 
er een activiteit mee uit!

Vierentwintig uur in de natuur

EVALUEREN MET STENEN 
Laat elk lid een steen kiezen en die beschilderen aan 
het begin van het kamp.  Iedere avond kun je even 
tijd maken om de stenen op een tekening of rond een 
punt te leggen.  Hoe vonden ze de dag?  Goed?  Dan 
leg je de steen dicht bij het punt.  Toch wat heimwee?  
Dan ligt de steen wat verder.  Zo heb je snel een 
overzicht van wat je leden van de dag vonden.

SLAKKENRACE 
Spreekt voor zich.  Maak een heel 
parcours, maar best niet te lang, want 
een slak, tja, die gaat niet zo snel ...
Je kunt de slakkenhuisjes ook 
beschilderen, zo weet je zeker welke 
slak van wie is.

SPINNENWEBBEN VANGEN
Hiervoor heb je nodig: een spinnenweb, een beetje bloem, haarlak en 
een donker gekleurd blad papier.
Spuit vanop een afstandje wat haarlak op het spinnenweb en blaas 
er nadien wat bloem over.  Dan kun je je web ‘vangen’ met het papier.  
Fixeer nog met een laagje haarlak op het blad.  Het vraagt enige 
oefening voor je je spinnenweb mooi op een blad krijgt.
Je kunt dit ook doen met verf in spuitbussen of plantenspuiten.  Dan 
krijg je gekleurde spinnenwebben.

DEEL JE NATUURLEUKSTE MOMENTEN MET #DAGENVOLCHIRO



#DVC vijf

Pimp je tweedehands bestek

Heb jij ook genoeg van telkens weer uit tassen van hard plastic te drinken en 
je spaghetti te eten op (bijna) onbreekbare borden?  Maak er telkens weer een 
gezellige maaltijd van met mix-and-match servies voor jouw ploeg.  Schuim 
enkele tweedehandswinkels af en kies de meest kleurrijke en mooist beschilderde 
kopjes en bordjes uit.  Maak het geheel af met een foute thee- of koffiepot en een 
schattig suikerpotje.  Hou minstens één keer een high tea party en volg daarbij de 
etiquetteregels!

Wil je je ploeg nog meer in de watten leggen?  Maak dan je eigen kleurrijke bestek.  
Koop enkele potjes felgekleurde nagellak en een rol papiertape.  Plak je bestek 
ergens in de helft af zodat je enkel een stuk van het handvat kleur geeft.  Kleurig 
eten gewenst!

DEEL JE KLEURIGSTE MOMENTEN MET #DAGENVOLCHIRO



#DVC zes

Wekmomentjes met keuze

Kies voor het hele bivak voor iedere ochtend twee wekmomentjes die 
elk met een woord of korte zin omschreven kunnen worden.  De twee 
woorden of omschrijvingen zouden een soort tegenstelling kunnen 
aanduiden.  Hou iedere avond bij het avondeten of kamptoneel een 
stemming over het wekmoment van de volgende ochtend.  Wie 
voor het ene kiest, gaat links staan; wie voor het andere kiest, gaat 
naar rechts.  Of de enen gaan rechtstaan terwijl de anderen op de 
grond gaan zitten.  Je kunt natuurlijk ook een stemming met stembus en papiertjes organiseren.  Het 
wekmoment met de meeste stemmen wint en wordt de volgende ochtend voorgeschoteld.
Meer inspiratie voor wekmomentjes nodig?  Zoek de bundels ‘Tussend’Oortjes’ in De Banier.

Nat versus droog 
➜  N A T 
Ga verkleed als koe al loeiend of verkleed als hond 
al blaffend de kamers en tenten door.  Neem een nat 
washandje mee en trakteer iedereen op een natte ‘lik’.  
Of gebruik je eigen tong als je dat leuker vindt!

➜  D R O O G 
Jij bent de ijdele prins(es) die niet wil dat zijn of haar 
neus blinkt.  Bepoeder tijdens je wektocht de neuzen 
van de leden met in bloem gedoopte wattenschijfjes.  
Pas wel op bij mensen met glutenintolerantie.

Zacht versus hard 
➜  Z A C H T
Met kleine gekleurde veertjes kietel je iedereen wakker 
door zachtjes in en rond oren en neuzen te kriebelen.  
Of strijk met zachte penselen en lauwwarm water over 
voorhoofden en wangen.

➜  H A R D 
Klop iedereen wakker met een kussen.  Bij de oudsten 
kun je ook enthousiast over de leden rollen.

Gezocht versus gevonden 
➜  G E Z O C H T 
Over de radio wordt omgeroepen dat er is ingebroken 
bij de kampeigenaar of in de auto van de VB.  Er 
wordt een beschrijving van de uiterlijke kenmerken 
van de dief omgeroepen.  Verkleed als politieagent 
en gewapend met een zaklamp bekijk je ieders haar, 
grootte van neus en kleur van ogen.

➜  G E V O N D E N 
Maak foto’s van al die mooie, gekreukelde gezichtjes, 
uiteraard met flits.  Tijdens het avondeten kun je 
de foto’s projecteren.  (Zet de foto’s niet zomaar op 
Facebook of vertoon ze niet zomaar op de foto-avond 
voor ouders.)

Snoozen of quizzen
➜  S N O O Z E N 
Loop als wekker met luid alarm door tenten en kamers.  
Zorg ervoor dat je snooze-knop duidelijk zichtbaar 
is.  Wie een kussen tegen de snooze-knop gooit, heeft 
zijn of haar kamer voor vijf minuten gered van het 
wekkeralarm.  Of neem een grote schuimrubberen 
hand mee waarmee de leden de knop moeten 
induwen.

➜  Q U I Z Z E N 
Speel een quiz en deel snoepjes uit voor ieder juist 
antwoord.  Wie zijn of haar prijs wil komen halen, moet 
wel uit bed komen.

DEEL JE WEKMOMENTJES MET #DAGENVOLCHIRO



Nog ideetjes?  

S E V E N T I E S  V E R S U S  N I N E T I E S 
Zoek twee bekende nummers van iconische bands 
of duo’s en verkleed je als die artiesten.  Terwijl het 
nummer meerdere keren door de speakers schalt, 
wek jij in je personage de leden.  De ochtendgym kan 
ook in het teken staan van die band en zelfs hetzelfde 
nummer.  Bereid je voor met een snelcursus disco-
moves of ‘gabberen’ op YouTube.

C H I N A  V E R S U S  S P A N J E
P’l’aat de hele mo’l’gend met de ‘l’ in plaats van de ‘r’ 
of kleefos aanos bijna iederos woordos de Spaansos 
uitgangos ‘-os’.  Wie uit zijn of haar tent komt, kan mee 
komen oefenen in tai chi of Spaanse flamenco-moves 
leren van de lokale bevolking.

P O Ë Z I E  V E R S U S  S O A P
Draag hartstochtelijk een kort gedicht over de 
schoonheid van de ochtend voor.  Of laat de 
hoofdpersonages van je kampthemaverhaal dramatisch 
ruziemaken of een spectaculaire achtervolging door de 
tenten uitvoeren.

L E D E N  V E R S U S  O U D E R S 
Neem de eerste avonden het avondlijke tentgebabbel 
van je leden op en maak er een leuke mix van om 
‘s morgens als wekmoment af te spelen.  Wil je keti’s of 
aspi’s rode wangen doen krijgen, ga dan voor het kamp 
stiekem naar de ouders van je leden en laat hen hun 
kind met naam wakker roepen.

O U D  V E R S U S  J O N G 
Maak ofwel de oudste of de jongste groep een kwartier 
voor het eigenlijke opstaan wakker.  Zeg dat zij 
verantwoordelijk zijn om iedereen te gaan wekken op 
het wek-uur!  Je kunt met de jongsten verstoppertje 
gaan spelen in de tenten van de oudsten.

L U I D  V E R S U S  S T I L 
Trompetgeschal, trommels of kookpotten!  Als het maar 
heel veel lawaai maakt!
Of zing heel zachtjes een wekliedje, zoals ‘Ontwaakt, 
gij luie slaper, de koekoek roept u op’.  Loop wel door 
de hele tent en vermeld heel lief hoe laat het is en hoe 
lang de leden nog tijd hebben om op te staan.

DEEL JE WEKMOMENTJES MET #DAGENVOLCHIRO



#DVC zeven

Chirodeken 

Op de laatste Chiroactiviteit of bij het afleveren van 
de koffers voor het kamp brengt iedereen een oud 
T-shirt of een oude trui mee, liefst een effen exemplaar.  
Vermeld op voorhand dat ze die kledingstukken niet 
terugkrijgen.  Een handige vrijwilliger of ouder stikt ze 
allemaal per afdeling aan elkaar tot één groot doek.  Op 
bivak kan dit een picknicklaken zijn of een deken om 
‘s avonds allemaal samen onder te liggen en naar het 
slaapverhaaltje te luisteren*.

Variaties
➜  Te moeilijk om van iedereen nog een T-shirt te bemach-

tigen?  Ga in je materiaalkot op zoek naar lakens of op 
zolder naar oude stoffen.

➜  Elk lid krijgt een lapje stof om iets op te schrijven of te 
tekenen dat betrekking heeft op hoe hij of zij is in de af-
deling.  Hieruit kan een groepsgesprek starten: hoe voel 
je je in de groep?  Wanneer vind je het fijn om in groep 
iets te doen?  Wanneer ben je liever alleen?  Waar droom 
je van?  Je kunt de lapjes aan elkaar naaien tot een doek 
om op te hangen aan de tent of om op te zitten bij het 
kampvuur.  De lapjes stof met gevoelens of wensen op 
kun je ook in een boom hangen om je kampterrein meer 
kleur te geven!

* Luister bijvoorbeeld naar het luisterverhaal van het 
jaarthema Geef Kleur!, te vinden op geefkleur.chiro.be.

ZIN IN EEN BEZINNING?
Combineer het lapjesdeken met het verhaal 
van Elmer de lapjesolifant.  Elmer is niet 
grijs zoals de andere olifanten, maar heeft 
felgekleurde lapjes.  Het vraagt hem een 
beetje tijd om te accepteren hoe hij is.  In de 
Chiro is iedereen welkom, ook mensen die 
wat anders zijn dan de meesten.  En samen 
vormen wij een prachtig lapjesdeken dat de 
Chiro haar warmte geeft.

Of bekijk het boek ‘De vallei van de wentel-
molens’.  De mensen kunnen met een druk 
op de knop hun bestaan regelen.  Maar de 
wind gaat liggen en mensen houden op 
met dromen.  Kunnen jullie nog dromen?  
Schrijf een droom op een lapje stof en hang 
alle lapjes in de wind zodat de dromen zich 
verspreiden.

DEEL JE WARMSTE MOMENTEN MET #DAGENVOLCHIRO



#DVC acht

Bucketlist  

Natuurlijk ben jij zo’n leider of leidster die het kamp minutieus voorbereidt.  Je leden moeten elke 
seconde bezig zijn, jij laat niets aan het toeval over!  Mocht het toch zo zijn dat je nog wat inspiratie 
zoekt omdat het nu eenmaal altijd nog net iets voller of drukker kan of omdat je gewoon weet dat 
Spoor ZeS de dienst van de doldwaze ideeën is, werk dan gerust – zelf, met je leidingsploeg of met je 
leden – deze bucketlist af.

n  Fotografeer jezelf, je medeleiding of je leden tijdens de 
onvermijdelijke ontmoetingen met koeien: koe op het 
kampterrein, koe strelen op trektocht, koe melken bij 
lokale boer, koe op de Milka-chocolade die je stiekem 
onder je bed hebt liggen, enz.

n  Probeer zo veel mogelijk rare blikken van 
buurtbewoners te krijgen: maak je eens belachelijk in 
het openbaar, doe een reactietocht (zoek ‘reactietocht’ 
op chiro.be/spelendatabank).

n  Draag je Chirokleren van het begin tot het einde van 
het kamp.  Dat scheelt een hoop was!

n  Gebruik een Tussend’Oortje uit de 
Tussend’Oortjesbundel om je kamp wat meer pit te 
geven.  Die bundel vind je in De Banier.

n  Ruim in vijf minuten het leidingslokaal of de 
afdelingstent op.

n  Slaap onder de blote hemel (en erger iedereen die nog 
wakker is door te doen alsof je iets van sterren weet).

n  Organiseer een rechtdoortocht.  Dat vraagt weinig 
voorbereiding en je kunt tegen alle mensen die je 
ontmoet, zeggen: “Het is niet ons idee, hoor!  We 
hebben dit op tv gezien.”

n  Post een tekst of foto op Facebook, Twitter of 
Instagram met #dagenvolchiro.

n  Verf je haar in je afdelingskleur.  Dat kan met 
crêpepapier, tenzij je echt heel donker haar hebt.

n  Versier iemand met een zelfgemaakte bloemenkrans.
n  Laat iedereen van de leidingsploeg bij het begin 

van het kamp raden hoeveel uur ze zullen slapen op 
kamp.  Hang een schema op in de leidingstent waarop 
iedereen per nacht het aantal geslapen uren kan 
inkleuren.  Wie zat er het dichtste bij?

n  Rol van een heuvel en voel je even volledig 
onbestuurbaar.

n  Wees een kameleon en ga volledig op in je omgeving.  
Dat kan verkleed, maar ook volledig gebodypaint.

n  Hou een omgekeerde dag op kamp.
n  Picknick met de hele groep.  Ga zo ver als je wilt in de 

inkleding ervan: picknickdekens, saaie boterhammen 
of een collectie frisse slaatjes en smoskes, servetten in 
afdelingskleuren, zelfgemaakte ijsthee, enz.

n  Ontferm je over een weerloos dier (pier, mier, spin, 
eekhoorn, sprinkhaan, koekoek, babypanda, enz.).

n  Steek ontzettend veel tijd in iets wat je normaal gezien 
snel afhandelt.  Zo kun je drie uur voorbereiden aan 
de ochtendgym van de dag erna, een hele avond 
kokkerellen om een heerlijke vijfde maaltijd te 
bekomen, enz.

n  Lees een verhaaltje voor het slapengaan, zeker ook 
bij keti’s en aspi’s.  Onze tip: ‘Het gouden ei’ van Tim 
Krabbé is een klein boekje met een spannend verhaal.

n  Verstel tijdens de platte rust of een ander rustig 
moment wat gehavende Chirokleren van jezelf of van 
anderen.

n  Speel met je tito’s, keti’s en/of aspi’s een jongerenspel 
van Spoor ZeS.  Vraag dat gratis aan op  
chiro.be/jongerenspel.

n  Verzin een volksdans op een hedendaags lied.
n  Laat een watermeloen openspatten door er een 

heleboel elastiekjes rond te spannen.  Zoek op 
internet of YouTube met de zoektermen ‘watermeloen’ 
en ‘elastiek’ om je voor te bereiden.  Spannend en 
smakelijk!

n  Stuur een brief met je kampadres naar totaal 
onbekende mensen en hoop dat ze je antwoorden.  Je 
kunt een willekeurig punt op Google Maps aanwijzen, 
of op zoek gaan naar de meest voorkomende 
straatnamen in Vlaanderen: Molenstraat, Kerkstraat, 
Nieuwstraat, Schoolstraat of Veldstraat.

n  Neem even de tijd om een gedetailleerde tekening te 
maken van (een deel van) je kampterrein.

n  Doe iets wat je nooit eerder deed.
n  Hou een (gezamenlijk) dagboek bij van alle mooie 

momenten op kamp.
n  Zorg dat jouw lievelings(-Chiro)lied vaak gezongen 

wordt.
n  Maak een citatenpot: je pimpt een doos, maakt er 

een gleuf in, je legt er wat kladpapier en bikken 
naast, en klaar!  Alle rare uitspraken, alle schattige 
dingen die kinderen nu eenmaal uitkramen, de rare 
zinsconstructies van je medeleiding die stilaan moe 
wordt: alles krijgt een mooi plaatsje in de citatenpot.

DEEL JE BUCKETLISTMOMENTJES MET #DAGENVOLCHIRO



#DVC negen

Regenboog spotten   

Een regenboog, daar blijft magie rond hangen, of je nu speelclubber of leiding bent.
Zijn de weergoden jullie goed gezind en valt er geen spatje water tijdens jullie bivak?  Ga dan zelf op zoek naar 
de regenboog en wel als volgt: zoek een voorwerp in elke kleur (rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en 
violet) van de regenboog.  Breng de voorwerpen samen en maak zo je eigen regenboog.  Heb je de kleuren 
gevonden, maar kun je ze niet samenbrengen?  Neem dan van ieder kleurig voorwerp een foto of ga erheen 
met je ploeg en stel zo je regenboog samen.

Wil je enkel dat je leden minivoorwerpen zoeken?  Schilder enkele eierdozen zo dat ieder vakje een andere 
kleur van de regenboog heeft.  In elk vakje moet een voorwerp van dezelfde kleur passen!

Wie weet vind je na de regenboog ook wel de pot met goud ...

Het regenboogprincipe kun je 
natuurlijk op meerdere plaatsen 
toepassen.  Zo kun je de verloren 
voorwerpen na het bivak sorteren 
op kleur of de afwashanddoeken 
telkens laten ophangen in ROGG-
BIV-volgorde.

DEEL JE REGENBOOGMOMENT MET #DAGENVOLCHIRO

ZIN IN EEN BEZINNING?
Deel je ribbels, speelclub en/of rakwi’s op in 
kleine groepjes en laat ze op zoek gaan naar 
kleuren.  Lees vooraf het verhaal van ‘Eefje 
Donkerblauw’ of van ‘Blauwtje en Geeltje’.



#DVC tien

Het rode(was)draadspel

GOUDEN RAAD VAN TANTE KAAT
Kleren droog krijgen is eigenlijk een kunst op zich.  
Je komt een heel eind met ze goed open te hangen.  
Niet uitspreiden op de grond, want de onderkant 
droogt dan toch niet zo goed.  Er moet lucht onder 
kunnen circuleren, dus de beste manier blijft echt een 
wasdraad.  Voor je natte schoenen kan krantenpapier 
soelaas bieden.  Zo behouden ze hun vorm én ze 
drogen.  Als je kleren snel moeten drogen, kan een 
haardroger ook een goed effect hebben.

Wasdraden bestaan in alle kleuren van de regenboog, 
dus lijkt het logisch dat je een wasdraad voorziet in de 
afdelingskleuren.  Dan heeft elke afdeling een eigen 
draad.  Een voordeel daarbij is dat kleren die onder 
die wasdraad of in de buurt ervan rondslingeren 
waarschijnlijk bij die afdeling horen.  Minder verloren 
voorwerpen!

SPEEL MET WASDRAAD
Met wasdraden kun je veel meer doen dan ze gewoon 
ophangen op het terrein.  Integreer de draden in 
spelletjes, opdrachten en tal van andere activiteiten.
➜  Wasdraadcompetitie: speel laddercompetitie met 

een wasdraad waarbij de winnaar niet bovenaan 
staat, maar rechts hangt.

➜  Binnenpostlijn: briefjes die de leden onderling willen 
versturen op de kampplaats kunnen zo bij de juiste 
bestemmeling komen.  Gewoon ophangen aan de 
wasdraad van de juiste afdeling.

➜  Tussendoortje: maak een draad los en je hebt een 
springtouw.

RODE(WAS)DRAADSPEL
Ontwikkel het rode(was)draadspel dat over het hele 
kamp loopt.
Alle afdelingen krijgen een andere wasdraadopdracht.  
Elke avond evalueert de leidingsploeg welke afdeling 
het meest haar best deed en kroont hen tot winnaar 
van de dag.
➜  De speelclub met hun draad ordelijk houden, er mag 

NIETS van vallen.
➜  De rakwi’s moeten zorgen dat alle afdelingen dagelijks 

post krijgen op hun wasdraad.  Ze moeten zelfgemaakte 
brieven en kaartjes voor de andere afdelingen op de 
desbetreffende wasdraad kunnen hangen zonder opge-
merkt te worden.

➜  De tito’s hebben geen wasdraad, omdat het spel al naar 
hun afdeling genoemd is.  Ze mogen wel onopgemerkt 
de draad van alle andere afdelingen gebruiken.  De tito’s 
winnen als er ‘s avonds veel titokleren aan een draad van 
een andere afdeling hangen zonder dat die afdeling dat 
opmerkte.

➜  De keti’s proberen dan weer om onopgemerkt allerlei 
voorwerpen uit het materiaalkot of die gewoon rondslin-
geren op het terrein aan een draad te hangen van een 
andere afdeling.

➜  De aspi’s hebben een mobiele draad.  Ze nemen hem 
overal mee naartoe en moeten hem telkens opnieuw 
vastmaken in de buurt van waar ze een activiteit doen.  
Dat maakt het heel moeilijk om er onopgemerkt iets aan 
te hangen.

Op kamp kan het al eens voorvallen dat je kleren moet laten 
drogen.  De meeste Chirogroepen hebben dan ook standaard 
wasdraden mee.  Of zo van die droogrekjes die omvallen als 
het waait of als je te veel handdoeken aan dezelfde kant hangt, 
zo van die droogrekjes waar je vingers tussen kunnen zitten.

DEEL JE STILSTE MOMENTEN MET #DAGENVOLCHIRO



#DVC elf

Terugblikken met een Chiromedley

Het zit erop.  Het hoogtepunt van het Chirojaar is voorbij.  En het volgende kamp lijkt echt nog heel ver weg.  De 
drukte van het kamp, het plezier, het lekkere eten ...  Je moet dat alles de komende 355 dagen missen.  Je hebt 
de voorbije dagen een heleboel onvergetelijke dingen meegemaakt: fijne, spannende, griezelige, hilarische en 
zenuwachtige, maar ook tal van kleine momentjes die hilarisch waren maar moeilijk uit te leggen zijn aan mensen 
die er niet bij waren.  Misschien was het wel je laatste kamp.  Dan is het nog belangrijker om deze methodiek even 
uit te voeren.  Hier vind je een manier om je herinneringen te delen via de sociale media en op die manier het 
kamp nog even levendig te houden ...

Je kiest per voorbije kampdag 
één of enkele foto’s, en je 
becommentarieert die door een 
passende zin uit een Chirolied 
erbij te plaatsen.  Hier vind 
je enkele suggesties, maar je 
gebruikt best liedjes die jullie 
vaak zingen.  Het effect zal veel 
groter zijn.

Deel je foto’s met 

#DAGENVOLCHIRO 

ZINNEN UIT LIEDJES
Dat is Chiro, als je ‘t mij vraagt
De Chirowereld is een plek waar alles draait om jouw plezier
Ik schilder groen in alle bomen
Zo bouwen wij gezellig onze eigen regenboog
In elk van ons zit er één kleine gekkerd
Wees je gekke zelf, voel je beter in je vel
Wij zijn gek, wij zijn geksentriek
We werken door en we maken lol
Goedlachs weet ik door het leven te gaan
Toch fietsen we door het leven met een lach
Kom, zet je hier naast mij, want hier is nog een plaatsje vrij waar we rustig vrienden kunnen zijnIedereen uniek, anders dan jij
Slapen met het getrommel van de regen op het dak
Ik wou dat de afwas af was
‘t Chirowerk is vaak geen pretje, soms wordt het een marteling
Leven op het ritme van de wind en van de zon
Ontwaken met de morgendauw, we zijn weer op bivak
Wat niet kon, dat wordt hier waar
We vliegen bij elk weertje zonnig of bewolkt
Chiro, een stuk van jezelf, ‘t zit onder je vel
Spring op de kar met een lied en een lach
In onze ploeg valt geen een uit de boot
De Chirodroom, daar bouwen wij aan
Met vriendschap, inzet en samenspel, want iedereen is bij ons van tel
Bijt maar stevig op je tanden
Want het is niet waar, wat ze hier en daar soms zeggen in de krant
Laat het vuur in jou niet doven
Zo kun je de vreugde voelen in je eigen vriendenkring
Ik blijf in Chiro geloven
Op twee stelten ben je reus
Speel met spel, da’s Chirotaal
Wie is bal en wat is doel, een plezante warrewarreboel
Alle blote voeten in een plas, sluipen door het gras ...
Een vinger in de pap voor iedereen
Chocolalalalalalalalaatje ...
Het lijkt wel een Chirofeest, ben jij daar al eens geweest?
Chiro levenslang!



#DAGENVOLCHIRO WERD BEDACHT EN UITGEWERKT DOOR SPOOR ZES

Volg Spoor ZeS op Facebook en Instagram.

#DagenVolChiro = … 

Verbondenheid en 
verwonde ring bevorderen 
bij Chiroleden en (kader)
leiding, maar soms 
ook verontwaardiging.  
#DagenVolChiro is vanuit 
de intuïtieve Chirometho-
de methodieken en 
materialen aanreiken voor 
leiding zodat ze ervaringen 
van verbondenheid 
en verwondering, van 
verontwaardiging en 
onmacht, van leden en hun 
Chirogroep bewus ter kunnen 
beleven, plaatsen en duiden.  
Met of zonder woorden.

Dagen Vol Chiro werd samengesteld en gemaakt door 
de werkgroep Methodieken.  Dat zijn San drien, Katrien, 

Sara en Veerle.  De werkgroep Methodieken is een 
ploegje van Spoor ZeS, de dienst van de Chiro die werkt 

rond Zingeving en Solidariteit.

Dit was de zomereditie, 
laat je ons weten wat je ervan vond? 

SPOORZES@CHIRO.BE
Zin om mee te doen met de werkgroep?  

Zelf ideeën?  Laat het ons weten: 
SPOORZES@CHIRO.BE

Meer info over Spoor ZeS vind je op 
CHIRO.BE/SPOORZES.


