
#DagenVolChiro

VAN VRIJDAG 13 TOT ZONDAG 22 JANUARI.   
TIEN DAGEN, TIEN CHIROPRIKKELS VOOR JOU EN OM TE DELEN.

Chirowerking op zaterdag of zondag?  Leidingsvergadering op vrijdag of zaterdag?
Feestjes, weekends, zomerkampen, voorbereidingen, enzovoort.  Alle dagen Chiro, eigenlijk!

Dagen zonder Chiro, hoe zou dat zijn?  Te griezelig om aan te denken.

Daarom, voor in het putje van de winter, wanneer een deel van de leidingsploeg blok en 
examens heeft, sommigen naar de sneeuw zijn en anderen ‘s morgens in het donker naar de 
les of hun werk vertrekken: DAGEN VOL CHIRO.
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nietjenietje

Zo maak je het nieuwe #DagenVolChiro-boekje
 
Print de pagina's dubbelzijdig.  Plooi ieder blad zodat je de lichtblauwe plooilijn en 

het woordje PLOOIEN nog ziet.  

Schik je geplooide pagina's zodat “dag 0” tot “extra” 
mooi zichtbaar is.  

Niet twee nietjes in de witte strook boven de geprinte 
nietjes. 
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4
Tips:
➜ Maak een #DagenVolChiro-boekje voor je hele leidingsploeg en geef het als studeercadeautje.
➜ Print p. 6 nog een keer.  Zo kun je er op dag 2 meteen de schaar in zetten!



Wat is Chiro
voor jou?Post een foto en nomineer drie vrienden!

‘Wat is Chiro voor jou?’ ‘Hoe beschrijf je Chiro in drie woorden’?
Of ‘wat is leiding zijn voor jou?’

Deel het via #DagenVolChiro, zet je mooiste Chirofoto erbij en 
nomineer drie anderen om hetzelfde te doen.
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Post een foto en nomineer drie vrienden!

Isolde Filliaert
Lotte Meeuwissen

Boo-Yaa Van de Voorde Marij Germijns

Julie Debusschere, Chiro Sint-Jozef Brugge

Chiro is ... op Krinkel nieuwe vriendschappen 
maken die zorgen voor een kleurrijke Chiro :) 
#Krinkel2013 #DagenVolChiro

Chiro is ... af en toe eens buiten de lijntjes kleuren!  
#DagenVolChiro

Een cursus begeleiden is een heel speciaal gevoel.  Vier dagen lang 

Chiro ademen en met 200 % energie je deelnemers een enorme 

boost geven, dat is Chiro.  #DagenVolChiro #Afdelingsboost

Chiro is ... mijn tweede thuis!  #DagenVolChiro

Leidster zijn is ... je in een bom verkleden, gewoon 
omdat het kan.  #DagenVolChiro



opkikkertjespot
De

OPKIKKERTJES VOOR ELK MOMENT VAN DE DAG

Trakteer jezelf op iets lekkers, het maakt niet uit wat.  Het is wel belangrijk dat het in een doosje of potje zit dat je kunt hergebruiken, of 
neem een potje uit de kast als je dessert al op is.  Knip vervolgens de strookjes uit en stop ze in de doos.  Duikt er een dipje op?  Trek dan 
snel een strookje uit de opkikkertjespot en je bent er zo weer bovenop!  Doe er meteen wat heerlijke snoepkikkertjes bij die je tijdens het 
lezen van je quote kunt opeten.  Ontdek je je favoriete quote?  Deel hem dan met iedereen via #DagenVolChiro.

Karlien Fabré

TIPS
➜ Je kun je opkikkertjespot van meer strookjes voorzien dan hieronder meegegeven.  Een quote die je spontaan doet lachen?   

Een slim gezegde?  Een stukje songtekst of gedicht?  Maak enkele strookjes extra en voorzie nog meer opkikkertjes.

➜ Stond je pot lang genoeg op je kast?  Neem hem mee naar de Chiro zodat je medeleiding ook kan genieten van quotes en opkikkertjes.

✂
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Wat er ook speelt in deze wereld, laat het kinderen zijn (Loesje)

Wijsheid begint met verwondering (Socrates)

Spelen is de hoogste vorm van onderzoek (Albert Einstein)

Vroeger was alles beter.  Gisteren was het bijvoorbeeld nog weekend.

Vandaag doe ik eens heel veel niks!

Als de moed in je schoenen zakt, ga dan eens op je hoofd staan (Loesje)

Never never never give up!

Leven is makkelijker dan je denkt, maar moeilijker als je denkt

Geniet vandaag, herhaal het morgen!

Bedenk altijd dat je uniek bent, net als iedereen!

Recycling turns things into other things which is like magic 

Do one thing that scares you every day.  (Eleanor Roosevelt)

Today is a good day to have a good day.

When you throw it away.  Think.  There is no away. 

Het gaat er niet om of je binnen of buiten de lijntjes kleurt, het gaat erom dat je je eigen tekening maakt.

Door één aluminium blikje te recycleren bespaar je voldoende energie om drie uur tv te kijken 

Vandaag is mijn lievelingsdag!

All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them (Walt Disney)

That’s the real trouble with the world.  Too many people grow up. (Walt Disney)

Spelen is een bezigheid die je niet ernstig genoeg kan nemen (Cousteau)

Je ontdekt meer over een persoon in een uur spel dan in een jaar conversatie (Plato)

One thing you can’t recycle is wasted time

Onze beste gedachten komen van een ander

Goeie ideeën mag je na-apen

In ‘leraar’ zit niet voor niets het woord ‘raar’ (Loesje)

Ik ben niet dom, ik ben blont

Sommigen overdrijven nooit, ze herinneren zich de dingen alleen groot

Ik ben nog altijd vrijgezel, mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen

Italiaans spreken gaat nog moeizaam, maar ik eet en drink het al voortreffelijk

Dansen is het verticaal uiten van horizontale verlangens

Ik heb de laatste tijd zoveel geleerd van mijn fouten dat ik overweeg om er nog een paar te maken (Loesje)

Maandag is een zevende van je leven

In den beginne was er niks, en toen is ook dat nog ontploft

Wie het laatst lacht, is traag van begrip

Je kunt niet behoorlijk denken met een lege maag en een boel mensen kunnen het ook niet met een volle (J. Reith)

Opschrift in studentencafé: blijf een kotstudent met één s

Wie denkt dat hij denkt, zit soms maar wat te dromen (E. Bosschaerts)

Karakter, dat is waar je nog toe bereid bent als het voetlicht is gedoofd, het applaus is uitgestorven en er niemand meer is om je complimenten te geven (Landers)

Waar niets mag mislukken, kan niets nieuws ontstaan

✂



Het maken van mandala’s is overgewaaid 
uit Zuid-Azië.  Het brengt rust, harmonie en 
evenwicht, het bevordert de concentratie en 
stimuleert creativiteit.  Reden genoeg dus 
om het eens uit  te proberen.  Niet met suffe 
bloemen, maar met een echte Chiro-mandala.
Haal die kleurpotloden dus maar boven en 
kleur je helemaal zen!

met de Chiro-mandalaZ en
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TIP
➜ Druk voor je medeleiding, je leden, de buren, enz. ook een 

mandala af en verwerk die mee in de expo op het einde.
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Elke dag koken, daar heeft de gemiddelde student/werkmens echt 
geen tijd voor.  Er bestaan heel wat kant-en-klare producten die voor 
ontzettend weinig geld te koop zijn, maar zijn die dan allemaal even 
lekker?
Test het uit met je kotgenoten, huisgenoten of leidingsploeg!  
Koop in drie verschillende winkels balletjes in tomatensaus en laat 
iedereen proeven en commentaar geven.  Het product met de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding wint de battle!  De foodbattle is perfect 
als vergaderopener, om een vergadering af te sluiten, of ideaal als 
pauzemomentje tijdens het studeren.

Met Spoor ZeS testten we enkele dingen uit, hieronder vind je het 
overzicht van onze bevindingen.  We houden geen rekening met 
gezondheidsvoorschriften bij de beoordeling, vet- of zoutgehalte 
wordt niet in rekening gebracht.  We concentreerden ons alleen op 
smaak, geur en textuur.  Als we verwijzen naar een winkel, kochten we 
het product van het huismerk.

foodbattle
Dé

Groentesuprême (soep uit een zakje) 

Royco Groentesuprême Lidl Carrefour

De geur verklapt nog niets over de smaak, 
wat wij een minpuntje vonden.  De soep 
ziet er romig uit en voelt ook zo aan bij 
het roeren.  De croutons blijven lang 
krokant.  De kleur is aantrekkelijk, de soep 
smaakt echt zoals je verwacht als je aan 
groentesoep (uit een zakje) denkt, al vonden 
we de seldersmaak toch iets te veel op de 
voorgrond treden.
Deze soep is wel drie keer zo duur als de 
andere soepen die we probeerden, dat 
prijsverschil vertaalde zich niet in een 
aanzienlijk betere score.  

De soep lost goed op.  Al snel merkten we 
een verdwaald stukje pasta op, het is niet 
duidelijk of dat er echt bij hoort of niet.  De 
soep smaakt naar bindmiddel, maar is erg 
dun.
Ze ruikt overweldigend fel naar peterselie 
en kervel, maar de smaak is wel in orde, 
tenminste als je kervel en peterselie lust.  
Na twee minuten worden de croutons 
ondefinieerbare brokjes.  Jammer!

 

Bij het uitgieten van het zakje kwam er al 
een eerste teleurstelling piepen: er zaten 
maar vijf croutons in.
Na het toevoegen van water en veelvuldig 
roeren, blijven er toch nog enkele klonters 
poeder over.
De soep heeft een weinig specifieke geur, 
heeft een vale kleur en de textuur van water.  
Na twee minuten waren de croutons soppig.
De smaak zit echt niet goed: we herkenden 
erwten, maar voor de rest niets.  

7,5/10 7,5/10 4,5/10
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Chocoladepudding 

3x dezelfde prijs: 16,25 eurocent per potje

Colruyt (Everyday) LidlCarrefour

Het viel onmiddellijk op dat deze pudding 
een zwaardere consistentie had dan 
de andere potjes, dit voelt echt aan als 
pudding.  Echte chocoladesmaak, dat zal 
er tijdens de examens zeker in gaan!  We 
hebben dit potje ervaren als het beste van 
de drie, jammer genoeg telt dit ook wel de 
meeste kcal.  Hier zit opvallend meer vet (3,8 
g) in dan in de andere puddinkjes.

Heel erg donkere kleur, een iets vloeibaarder 
textuur dan de pudding van Everyday.
We hopen op een intense chocoladesmaak, 
maar die verwachting wordt niet ingelost.  
Bij een donkerder kleur verwacht je ook dat 
er niet te veel vet in zit.  Dat valt toch tegen: 
3,3 g vet per 100 g en de smaak is minder 
chocolade-achtig dan in het potje van 
Everyday.

Ziet er op het eerste gezicht niet appetijtelijk 
uit, is echt vloeibaar.  De smaak is redelijk.  
Het lijkt alsof de pudding nog moet 
opstijven, alsof hij nog niet af is.
Hier zit veel minder vet in (1,9 g) maar wel 
veel meer suiker.  

7/106/104/10

Vlokkenpuree 

De bereiding is erg eenvoudig: je volgt de instructies op het pakje en dan kan er weinig misgaan.  
Voor beide soorten puree geldt dat de potten redelijk moeilijk af te wassen zijn.  
Een beetje laten weken in warm water helpt wel.

CarrefourColruyt

Deze puree lijkt het meest op echte aardappelpuree, de textuur van 
de aardappel blijft hier een beetje behouden.
Na het toevoegen van enkele basiskruiden (peper, zout, 

nootmuskaat) is de smaak wel goed.

Dit lijkt in de verste verte niet op puree.  De kleur is akelig wit, zoals 
een ongeschonden sneeuwtapijt.
Pas na toevoeging van flink wat kruiden (peper, zout, nootmuskaat) 
kun je dit wel eten.  

7,5/105/10

Ravioli in blik
LidlCarrefourColruyt

De term ravioli is hier een beetje misleidend 
gebruikt.  Je verwacht gevulde deegpakjes 
in tomatensaus, maar je krijgt hier 
deegpakjes in bolognesesaus.  Het ruikt en 
smaakt heel erg naar gehakt.  Als je graag 
vlees eet, dan is deze de beste van de drie.  

Deze ravioli is helemaal wat we ervan 
verwacht hadden: helrode tomatensaus met 
daarin bleke deegpakketjes.  De pakketjes 
bevatten rundvlees, de smaak is «typisch en 
klassiek».  Het is geen hoogvlieger, dat kan 
niet voor deze prijs, maar het is zeker niet 
slecht.  Wie iets minder van de vleessmaak 
houdt, zal eerder deze ravioli de beste van 
de drie vinden.  

Deze ravioli is gevuld met gevogelte, 
daardoor smaakt de vulling niet erg door.  
Er zit heel veel saus in dit blik, en de saus is 
ook erg rood.  Zowel de saus als het deeg 
smaken bloemig, waardoor dit blik erg 
veel punten verliest.  De smaak is zelfs zo 
bloemig dat het onaangenaam wordt.  

7,5/107,5/105/10



GOUDEN RAAD
VAN TANTE KAAT

Huishoudtips
Blijft ‘afwassen’ of ‘stofzuigen’ eeuwig op 
je to-dolijstje staan?  Is schoonmaken in de 
Chiro iets wat altijd wordt uitgesteld?  Een 
opgeruimd huis, kot of Chiroheem geeft 
nochtans een opgeruimd hoofd.  En laat dat 
laatste nu net iets zijn wat je in studeertijden 
of drukke werktijden zeker kunt gebruiken.  
We geven jullie graag wat eenvoudige 
huishoudtips mee.
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Bronnen:
stofzuigerzen.nl/schoonmaaktips
nl.pinterest.com/explore/schoonmaken-954024636873/
vooroma.nl/tipsentrucs/sodatips.htm
vooroma.nl/tipsentrucs/azijntips.htm

Oké, de wc of de lavabo zit verstopt.  In de Chiro weten we allemaal dat je die rubberen ontstoppers beter voor andere dingen kan gebruiken.  En chemische ontstoppers zijn 1) niet goed voor het milieu, en 2) niet goedkoop.  Helemaal niet Chirocycle dus!  Wat nog helpt, is cola.  Door de zuurtegraad vreet het alle vuiligheid in de leidingen weg. Je kunt cola ook gebruiken om ijzer te ontroesten.

Beweging nodig tijdens het 

blokken?  Stofzuigen is dé manier 

om beweging aan iets nuttigs te 

koppelen!  Wist je dat je op een 

kwartiertje stofzuigen 62 kcal 

verbrandt?  Je huisgenoten zullen 

blij zijn als je het hele huis doet.  Je 

zet wel best een raam open voor 

je begint.  Een stofzuiger moet een 

goede luchtcirculatie hebben om 

het fijn stof te kunnen filteren.

TIP
➜ Ga zeker eens rondneuzen welke tips Pinterest voor jou 

in petto heeft.  Er zit een schat aan informatie verborgen 
achter het zoekwoord 'schoonmaken'.  Je kunt natuurlijk 
ook je ouders of je VB raadplegen. O

Maak voor-en-na-foto’s van je afwasberg, je kot, je bureau of het Chirolokaal en deel ze via 

#DagenVolChiro.

Tomatensaus aangebrand omdat 

je net aan het bellen was en niet 

aan het roeren?  Na drie weken écht 

geen enkel bord meer?  In de lokalen 

aankomen en de potten van vorige 

week zien staan?  Soms grijnst de 

afwas je vanop zijn toren op het 

aanrecht toe.  Niets zo lastig als 

moeten schrobben op aangebrande 

en aangekoekte pannen.  Zet ze 

even op het vuur met wat soda en 

water en laat koken.  Het vuil zal op 

magische wijze loslaten.  (Dit werkt 

ook met een heel klein beetje (!) 

waspoeder.)

Look en uien, in vele gerechten zijn het standaard ingrediënten.  Maar laat het nu net die twee zijn waarvan de geur in je snijplanken kruipt.  Gebruik een partje citroen als je houten snijplanken niet meer fris ruiken nadat er knoflook en uien op gesneden zijn.

Een rode wijnvlek op het (tafel)
kleed of de zetel behandel je het 
beste door het zo snel mogelijk te 
bestrooien met zout, zodat de wijn 
in het zout trekt.  Behandel het 
daarna eventueel met lauw water.  
Je kunt ook bier of water drinken, 
dat maakt minder vlekken. J



Want
kraanvogels

brengengeluk!
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P.S.: Trouwplannen?   Kraanvogels leven in paartjes en kiezen hun 
partner voor het leven.  De vogel symboliseert dus trouw en het wordt daarom 
aangeraden om samen met je toekomstige 1000 kraanvogels te vouwen in de 
aanloop naar jullie huwelijk.  

In het leven kun je een portie geluk goed gebruiken.  Niet alleen 
tijdens de examenperiode maar gewoon in het algemeen.  In Japan 
staat de kraanvogel al van oudsher symbool voor geluk,  gezondheid 
en een wens om vrede.   Er is wel een klein probleempje: kraanvogels 
brengen maar geluk als je er duizend van hebt.  Aan het werk dus!
Met het onderstaand stappenplan kun je aan de slag.  Je vindt ook 
instructiefilmpjes op het internet.
Het is niet verplicht om in je eentje duizend vogels te vouwen, het 
mag een groepswerk zijn.  Het geluk zal dan neerdalen over iedereen 
die eraan heeft meegewerkt.  Ideaal dus om met je leidingsploeg 
te doen op koude en donkere winteravonden.  En natuurlijk brengt 
iedereen alvast de kraanvogels mee die tijdens het blokken al 

ontstaan zijn.  Na elk hoofdstuk een kraanvogeltje vouwen – zo 
komen jullie wel aan duizend stuks.  Of deel een foto van je geplooide 
kraanvogel, wie weet helpen duizend kraanvogels online ook wel!
De kraanvogels 
ophangen aan 
touwtjes zorgt voor 
een gelukzalige sfeer 
in het Chirolokaal.

TIP
➜ Voor prachtige kraanvogels heb je vierkante papiertjes nodig.  

Dat mogen vouwblaadjes zijn die je zo kunt kopen, maar je kunt 
natuurlijk ook kladpapier, cursussen of reclamefolders die je 
niet meer nodig hebt in vierkanten knippen.
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Er gebeurt veel goeds in het 
jeugdwerk.  Dat is de kern van de 
open brief die een Chiroleidster 
de wereld in stuurde, en die in 
een maand tijd duizenden keren 
gedeeld werd.  Chiroleidster 
Roxane hekelt daarin de 
negatieve beeldvorming over 
jeugdbewegingen sinds een 
collega-leidster een 12-jarige 
alcohol had geschonken.  “Chiro 
is kansen geven aan jongeren”, 
stelt diversiteitsmedewerker Silke 
Borremans.  “Fouten maken hoort 
daarbij.”

Bron: stampmedia.be/2015/09/Chiro-kiest-
voor-geef-kleur-als-jaarthem

Iemand van je vrienden 
die struikelde of het deze 

periode moeilijk heeft om 
niet te struikelen?  Stuur 
hen de DagenVolChiro-

quote die je op Facebook 
of Instagram vindt bij 

Spoor ZeS, of op de 
Pinterest-pagina van 

Chirojeugd Vlaanderen bij 
#DagenVolChiro.

  Als het leven 
je laat struikelen 
 maak er dan 
  een SALTO van!

Strunkele, sjoempel’n, stroekelen, djoebele, beutelle, stoebbele, 
tjaffel’n, strunkelen, stroempele.  Over heel het Vlaamse land wordt 
er gestruikeld.  Vele kleine en grote Chiroknieën liggen na een 
Chirozondag open omdat je soms te snel wil lopen, het trapje of 
bankje niet ziet omdat je met duizend andere dingen bezig bent, of 
gewoon omdat je een losse veter hebt.  Struikelen en vallen hoort bij 
de Chiro.  Buiten de Chiro is vallen al snel beschamend.  In een volle 
refter je evenwicht verliezen en met dienblad en al de dieperik in 
gaan, struikelen over het trapje in die kledingwinkel, noem maar op.
 
Maar struikelen maakt ook in zijn figuurlijke betekenis onlosmakelijk 
deel uit van het leven: een examen dat niet goed loopt, het besef dat 
de gekozen studierichting niet voor jou is, een liefde die niet blijft 
duren ...  Daar gaan vaak verdriet en schaamte mee gepaard. 

In de Chiro geloven we dat je altijd kan blijven groeien en dat je 
ruimte nodig hebt om je te ontwikkelen.  In de Chiro moet je je niet 
schamen voor je fouten, maar zie die fouten als een onderdeel van het 
leven en probeer ervan te leren.  Sjoempel, tsjaffel of strunkel er dus 
op los!  Zolang je er maar even bij stilstaat en het de volgende keer 
anders aanpakt.
 
De sterkte van Chiro ligt ook in het ‘samen’.  Lukt iets niet of nog niet?  
Vraag hulp, bespreek met een vriend(in) wat je anders had kunnen 
doen.  Zie je dat iemand het moeilijk heeft?  Vraag of je kunt helpen, 
ondersteunen of gewoon een luisterend oor kan zijn.  Want struikelen 
doet je groeien.  Maar het is fijner als iemand je mee overeind helpt.



De nieuwe jaarthemahit is er één, YouTube wordt erdoor overspoeld, 
radio- en tv-programma’s maken er gretig gebruik van: we hebben het 
over COVERS!
Er zijn lijstjes met de origineelste, beste en slechtste covers, en covers 
die beter zijn dan het origineel.
Er zijn bands die niets anders doen dan coveren.
Elke garage-muziekgroep begint met zijn idolen na te spelen.
Redenen genoeg om zelf aan de slag te gaan.  Zit er in je leidingsploeg 
of afdeling een beetje muzikaal gevoel of een portie liedjesgoesting?  
Maak je eigen cover! 

#Chirocycle-hits!
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Chiro Sjaloom Voortkapel maakte een cover om iedereen mee te krijgen op Krinkel 2013!  Doen jullie mee?
Chiro Duffel-Oost zong hun kamplied in, net als de mannen van Chiro Keratos 
Ook Chirojongens Herenthout en Chiro Sint-Jan-Berchmans uit Mariakerke maakten een bivakcover.  De 
meisjes van Chiro Sint-Pieter uit Herenthout blijven niet achter.
Beluister zeker de covers van Chiro Waarschoot, Chiro Maasmechelen en Chiro Maleizen

Heb je zelf een favoriete cover?  Maakte jij of je leidingsploeg een cover?   

Deel je tekst/lied/filmpje op YouTube met de hashtag #DagenVolChiro en ga mee voor nationale Chiro-roem!

Er zijn tijdens een Chirojaar momenten genoeg om met een cover 
uit te pakken: een eigen Chirohymne aan het begin van het jaar, 
het nieuwe kamplied, als bedanking voor de kookploeg of om je 
leidingsploeg te overhalen om mee op Krinkel te gaan!
Er zijn net zoveel mogelijkheden als er liedjes zijn.  Laat je alvast 
inspireren door de voorbeelden hieronder.

http://youtube.com/watch?v=c4_Hekk8ZxQ
http://youtube.com/watch?v=E_PC5UQbYr8
http://youtube.com/watch?v=npIRGr8XH_w
http://youtube.com/watch?v=O9T16Ngbkm0
http://youtube.com/watch?v=lW15rPs2ka0
http://youtube.com/watch?v=FGm9jTBEY6E
http://youtube.com/watch?v=UchccOws_LU
http://youtube.com/watch?v=wph5CiHu1GA
http://youtube.com/watch?v=ludraMjhs5Q


PHOTOSHOP 

zonder laptop

Nostalgie werkt!  Herinneringen 
aan het prikbord, alle kampfoto’s in 
bestofte dozen onder het bed.  Het 
verhaal achter een foto is vaak leuker 
dan de foto zelf.  Tijd dus om het 
verhaal zichtbaar te maken, of een 
nieuw te beginnen.  Pret verzekerd!  Je 
kunt zo veel doen met je (oude) foto’s.
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Speel je foto Gebruik je oude foto’s als onderdeel van je Chiromiddag.  Duik het 
archief in en zoek oude foto’s van je afdeling.

Doe de speelclubjaren van je tito’s over.  Vinden je tito’s de foto’s van 
hun eerste kamp nog terug?  Laat hen ze eens meebrengen op een 
middag en kijk wat je er allemaal mee kan doen.  Misschien bots je 
wel op een spel waarvan het al een eeuwigheid geleden is dat je het 
nog speelde.  Speel een hele zondag typische ‘speelclubspelletjes’ of 
verkleed je nog eens als prinsen en prinsessen.

Blaas je eigen rakwifoto’s nieuw leven in met je huidige rakwiploeg.  
Heb je nog foto’s van toen je zelf rakwi was?  Onderzoek wat er sinds 
die tijd allemaal veranderd is.  Hebben jullie nog dezelfde Chirokleren?  
Weet je nog waar en wanneer elke foto gemaakt is?  Wat waren jullie 
toen aan het doen?   

Doorzoek het fotoarchief van je groep of vraag eens aan ouders en 
oud-leiding of ze nog foto’s van vroeger hebben.  Neem met het 
resultaat je afdeling even mee terug in de tijd.  Wie weet vind je zelfs 
echte oude oud-leiding die de Chiro van toen eens nieuw leven wil 
inblazen?  Laat hen typische spelletjes van hun tijd komen spelen.  Van 
Chirocycle gesproken! :)

Organiseer met je aspi’s een foto-avond voor de oud-leiding.  Of 
gebruik oude foto’s als thema voor een aspicafé.  Want waar haalt oud-
leiding beter Chiroherinneringen op dan in de Chiro?  Nergens toch?!?

Nieuwe wereld rond een foto Kleef of leg je foto in het midden van een blad papier en teken er een hele fantasiewereld 
rond.  Altijd al eens willen voetballen in een echt stadion?  Een draak willen temmen?   
Je kunt beginnen tekenen aan de rand van de foto, maar ook op de foto zelf nog dingen 
aanpassen of toevoegen.   
Zoek andere foto’s om een compositie te maken, of een fotostripverhaal.  Naast je eigen 
foto’s kunnen ook kranten- of tijdschriftfoto’s deel 
worden van het verhaal.

TIPS
➜ Wil je je eigen oude foto's niet 'bewerken' ?  Scan ze in of 

fotografeer ze en druk ze opnieuw af.  Of steek ze in plastic 

mapjes en teken daarop.

➜ Teken je niet graag?  Pimp je foto met de zin van dag 1: 'Wat is 

Chiro voor jou?'  En deel dat met #DagenVolChiro.



100 DAGEN
IN CHIROROK/-SHORT
100 dagen of een beetje minder :)

DAG 10
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Chirostunts 

Zin om met je Chirogroep een record te breken?  
Hier vind je inspiratie.

Chiro Vannoes uit Kleit brak in 2013 het wereldrecord 
pannenkoeken stapelen met een toren van 82 centimeter 
hoog.  Op dit moment moet je hoger dan 101,8 cm geraken 

met je stapel! 
Bronnen: nieuwsblad.be/cnt/dmf20130312_00501220, guinnessworldrecords.

com/world-records/tallest-stack-of-pancakes

In 2014 moest het Belgisch record tooghangen eraan geloven.  

Chiro Joho uit Horendonk zat 52 uur aan de toog in buurtcafé 

De Gaffel.  Ze kwamen aan 70,79 liter water en frisdrank.  (En 

negen pintjes die ze dronken toen ze halverwege waren.) 
Bron: gva.be/cnt/aid1558280/Chiro-joho-verbreekt-belgisch-record-tooghangen

Chiro Skippy uit Zemst bakte dan weer 76,5 

meter merguez-worst.  De zomerse barbecue 

werd een dubbel succes in 2016: een 

wereldrecord en een fantastische kas-actie.   

Bron: nieuwsblad.be/cnt/dmf20160816_02427369

Simon had zin in een uitdaging: 
een hele zomer lang droeg hij 
niets anders dan een Chiroshort.  
Gelukkig had hij drie exemplaren, 
zodat hij af en toe een broek kon 
wassen.  Na honderd zomerse dagen 
deelde hij trots zijn prestatie met de 
buitenwereld.

Simon Van der Spiegel

Isolde Filliaert

Alles gaat beter in je Chirokleren!  Heb je al een proberen te 
studeren in die lekker warme hoodie, het Chirofleecedekentje 

of dat nog een beetje naar Chirogras ruikende hemd?  Voel 
tijdens het studeren de Chirowarmte om je te steunen!  Ga de 

uitdaging aan en draag deze winter je leukste Chirokledingstuk 

tien dagen na elkaar (of twintig, of dertig)!
Meer uitdaging nodig?  Plan nu al in wanneer je je beige 

Chirojeans zal aantrekken deze zomer en duid 100 dagen aan 
op je kalender!

Deel je foto’s in Chirokleren met #DagenVolChiro!



DAGEN VOL CHIRO
de expositie!

EXTRA

PLOOIEN

#DagenVolChiro = ...
 

 

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

 

 

#DAGENVOLCHIRO WERD BEDACHT EN UITGEWERKT DOOR SPOOR ZES
Volg Spoor ZeS op Facebook en Instagram.

Dagen Vol Chiro werd samengesteld en gemaakt door 
de werkgroep Methodieken.  Dat zijn Sandrien Van 
Nieuwenbergh, Katrien Monteyne, Sara Van Looveren en 
Veerle Speltincx.  De werkgroep Methodieken is een ploegje 
van Spoor ZeS, de dienst van de Chiro die werkt rond 
Zingeving en Solidariteit.
Dit was de derde wintereditie.  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

mailto:SPOORZES@CHIRO.BE
http://www.CHIRO.BE/SPOORZES


IEDER DRANKJE SMAAKT LEKKERDER MET EEN SUIKERRAND!

Vele leiders en leidsters zijn de afgelopen dagen intens bezig geweest 
met de methodiekjes van #DagenVolChiro.  In deze editie staken 
opvallend veel creatievere dingen, omdat we #DagenVolChiro graag 

zien eindigen met een echte expositie van al jullie creatief werk!

Als jullie goed meegedaan hebben, hangen er intussen 1000 
kraanvogels geluk te verspreiden in het lokaal, heeft iedereen van 
de leiding zich volledig zen gekleurd met  een Chiromandala (en 
misschien ook wel jullie leden?), hebben jullie oude Chirofoto’s 
gepimpt en helemaal weer tot leven laten komen, en zitten jullie 
uiteraard te popelen om de bijgewerkte foto’s van de anderen te zien.  
Ben je niet nieuwsgierig wat de aspi’s gedaan hebben met foto’s van 
hun speelclubtijd?

Op het einde van deze winterse Chirotiendaagse kun je alle creatieve 
uitspattingen van iedereen die meedeed samenbrengen in een 
#DagenVolChiro-tentoonstelling.  Geef alles een geschikte plaats in 
het lokaal.   Voorzie een muur met algemene Chirofoto’s, en natuurlijk 
jullie eigen invullingen van “wat is Chiro voor jou?”.
Wil je een gids voor de expositie?  Rakwi’s zijn zeer geschikt voor deze 

taak: mondig en nog heel onbevangen.
Je kiest hoe groots je dit allemaal aanpakt.  Je kunt nog voor alle 
afdelingen extra creatieve opdrachten verzinnen, ouders en/of oud-
leiding uitnodigen, een vernissage organiseren met speeches van 
(oud-)leiding of VB’s, een drankje en een hapje, noem maar op.

Je leden kunnen natuurlijk ook feestelijke drankjes en hapjes maken 
voor tijdens de receptie.

Ga op zoek naar een paar leuke combinaties en smeer ze op wraps.  
Rol de wraps op, snij ze in stukjes en serveer!  Van kruidenkaas met 
gerookte zalm, over eiersla met wat veldsla, tot choco met banaan: 
alles kan.

Maak leuke fruithapjes of een rauwegroentjesschotel met lekkere 
dipsausjes!


