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1. Chiro Kadam uit Oostende trok 
naar Tsjechië afgelopen zomer. 
Leidster Nele wil graag haar 
geweldige keti’s en medeleidster 
bedanken voor dit machtige 
kamp!

2. Manda nam afscheid van Chiro 
Berkenbloesem, maar wil toch 
nog even iets kwijt: “Chiro 
Berkenbloesem: you blew me 
away. Bedankt voor alle 
herinneringen en plezier – een 
fiere oud-leidster heb je hier!”

3. “De kampioenen, de kampioe-
nen ...” De Chiromeisjes van 
Grote-Brogel gingen helemaal in 
het thema ‘FC De Kampioenen’ 
op bivak. Hun oudercomité 
zorgde zelfs voor een zelfge-
maakt bolleke én de originele 
doeken uit de film gingen mee. 
Als voorbereiding bezochten de 
Chiromeisjes zelfs de fandagen. 
Als dát geen dedication is!

4. Chiro Herenthout trok bij de 
start van het nieuwe Chirojaar 
door de straten met hun 
gigantische eenhoorn.

5. Anouk, groepsleidster van Chiro 
Bart, wil haar Chirogroep in de 
bloemetjes zetten. Ze zijn een 
kleine Chirogroep, maar gezellig 
is het daar wel in Merksem!

Wil je iemand de groetjes doen?  Of wil je gewoon met een grave foto in Dubbelpunt?  Voor al je boodschappen en 
foto’s één adres: dubbelpunt@chiro.be.  Als je foto’s doorstuurt, laat dan weten wie er op staat, waar ze gemaakt zijn 
en welke boodschap erbij hoort.  Zorg wel dat je toestemming hebt van de personen op de foto.
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Ik zit al ‘één meerderjarige’ in de Chiro!

Als ik goed geteld heb, zit ik nu aan mijn achttiende jaar. Tien 
jaar als lid, vijf jaar als leiding en nu mijn vierde jaar in het 
kader. Drie jaar bij verbond Mechelen en al vier bij de 
redactie van jullie geliefde maandblad. En dat is zeker te 

zien aan mijn Chirorok, want die hangt vol lid-tekens.

Elk jaarthema, kampaandenken, embleempje van 
cursussen die ik volgde, afdelingsteken, bandje, en ga 

zo maar door, heeft een vaste plaats op mijn Chirorok. Altijd als ik 
ergens een Chirorok, -hemd of -broek spot, springen de origineelste 
opnaaiertjes mij meteen in het oog. Dat hoort er gewoon bij!

Wat echte littekens betreft, valt het redelijk mee. Een paar 
schrammen op mijn benen van hoog in de takken in Tsjechië. 
Die zijn van afgelopen zomer op buitenlands kamp met 
het verbond. Zo’n deathride, daar kom je niet zonder 
kleerscheuren vanaf, ik kan het weten. 😉

En dan heb je nog hét litteken der littekens, dat prijkt links 
op mijn voorhoofd. Toen ik aspileiding was, besloten 
we om naar een festivalletje in de buurt te fietsen. 
Supertof en ongevaarlijk, zou je denken. Maar dat 
was buiten die coureur gerekend die mij van de 
baan ramde, recht met mijn hoofd tegen de 
ruwe vlakte van het asfalt. Om dan na een 
bloederig bezoekje aan de spoedafdeling 
met een paar draadjes in mijn voorhoofd, 
vrolijk en onder de pijnstillers, 
alsnog naar dat festivalletje te 
gaan. Want ja, YOLO of zo?

Weet je, de Chiro is een groot, 
ongeneeslijk litteken dat 
ik graag voor eeuwig 
meedraag op m’n hart.

Ontzettend 
veel liefs

Evelien
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Als ik 
ooit al 

ambitie 
zou hebben 

om Miss België 
te worden, dan 

nog zou ik het niet 
halen. Waarmee ik 

niet wil zeggen dat mijn 
zelfbeeld keilaag ligt, hé. 

Ik voel me prima met hoe ik 
eruitzie. Nee, ik heb het over 

mijn benen. “Echte Chirobenen 
heb jij”, zegt mama altijd. Vol 

schrammen, scharten, blauwe 
plekken en zelfs kleine putjes. Ik heb 

ongetwijfeld géén benen om het ooit te 
schoppen tot Miss België, maar misschien 

ben ik daar stiekem wel een beetje trots op.

Wie in zijn of haar Chirojaren nooit geschramd 
of geschaafd is geweest, heeft waarschijnlijk elke 

Chironamiddag langs de zijkant staan toekijken 
hoe de anderen speelden. Littekens behoren nu 

eenmaal tot je kindertijd, zéker als je bij de Chiro 
zat. De voorbeelden die Evelien hiernaast opnoemt, 

zijn toch voor iedereen herkenbaar? Krassen op je benen 
van de takken in een bos, geschaafde knieën van toen je 

tijdens tikkertje over je eigen voeten struikelde op het asfalt 
of schrammen op je gezicht, armen of benen van met de fiets te 

vallen. Al was die val bij de meesten onder ons misschien net iets 
minder spectaculair dan bij Evelien op weg naar het festival. Een van 

die putjes in mijn benen, is bij mij een souvenirtje van toen ik keihard 
onderuitging op straat. Bij de kwiks wilde ik even tonen dat ik zonder handen 

kon fietsen. Had ik destijds maar wat beter naar mijn opa geluisterd. Hij had 
me nog zo gewaarschuwd: “Eerst zonder handen en dan zonder tanden!”

Gelukkig zijn niet alle littekens die je aan Chiro overhoudt even 
pijnlijk. De mooiste én de belangrijkste zijn gegarandeerd 

alle momenten en herinneringen die je tijdens familiefeestjes, 
vriendenetentjes of oud-leidingsuitjes telkens weer opfrist. Het 

zijn de gebeurtenissen die je later aan je kinderen wil vertellen. 
Of je wilt juist dat ze die níét te horen krijgen. En zo zijn er veel. 

Zo hebben we er allemaal gegarandeerd onvergetelijk veel.

Liefs 
Amina

<DIAGONAAL: DE LIJN VAN EVELIEN NAAR AMINA EN TERUG>



4
]NOVEMBER 2018[

DOSSIER 

BATTLE SCARS  
VAN JE CHIROCARRIÈRE
Je kent het wel: hevig aan het spelen en de tentkoord niet gezien, 
tijdens kiekeboe in de netels duiken omdat je wil winnen, enz.  
Aan sommige Chiroactiviteiten hou je weleens een litteken over.  
De Dubbelpuntredactie vroeg aan leiding wat het verhaal achter hun 
Chirolitteken is.
Door Marie en Lieven

Zoë, Chiro ‘t Stratje
Tijdens de kampvoorbereiding reed 
ik samen met een medeleidster heen 
en weer met een brommertje, om snel 
materiaal te vervoeren. Bij het afstappen 
heb ik tegen haar warme motor gestoten, 
waardoor ik in de tweede graad verbrand 
was. En het kamp moest nog beginnen! 
Mijn been moest volledig ingepakt 
worden, en ik mocht niet zwemmen op 
kamp. Nu ziet het er al veel beter uit!
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DOSSIER 

Yarne, Chiro Don Bosco
Ik heb dit litteken gekregen 
op het afgelopen kamp tijdens 
een spelletje Dikke Bertha. Ik 
was zelf nog in het spel en mijn 
medeleidster (en mijn lief) 
was een dikke Bertha. Bij het 
overlopen kon ze mijn arm deels 
vastpakken, maar ik kreeg een 
paar stevige krassen van haar 
nagels. Tijdens het kamp bleef 
ze de korstjes eraf krabben, 
waardoor dit litteken voor 
eeuwig op mijn bovenarm staat.

Hanne, Chiro Bosmolens
Als rakwi hadden we een activiteit 
in een zwemvijver. Ik was er alleen 
kikkervisjes aan het vangen tot ik 
plots iets scherps voelde in mijn 
hand. Ik haalde mijn hand boven 
water en zag de gigantische snee. Er 
moet iets van zwerfvuil in gesneden 
hebben. Het duurde heel lang voor 
het genas, ik mocht een zomer 
lang niet in het water en ik heb er 
een paar botoxbehandelingen op 
zitten. Na al die jaren is het nu meer 
een straf verhaal dan een wonde.
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DOSSIER 

Luca, Chiro Trezebees
De tweede dag op kamp is bij ons altijd 
hardepleinspelendag. Dat gaat er gewoon-
lijk nogal hevig aan toe, en uiteraard had 
ik er superveel zin in. Tijdens het eerste 
spelletje was ik net iets té hevig. Net toen 
ik me op mijn buik vooruit duwde, sprong 
iemand op mijn arm, met als resultaat een 
grote gapende wonde. Met die bloedende 
arm moest ik nog de weg tonen naar het 
ziekenhuis, omdat mijn medeleiding die 
niet kende. Maar eind goed, al goed!

Ruben, Chiro Burcht
Toen ik nog een keti was, hadden 
we een guerrilla-dropping. Er 
kwam een auto met leiding aan en 
we sprongen allemaal in de beek! 
Alleen stond er bij mij een prikkel-
draad waardoor ik enkele schram-
men en een snee van 15 tot 20 cm 
op mijn bovenbeen kreeg. Ik moest 
meerijden naar de kampplaats waar 
ze me nog 1,5 uur verzorgd hebben. 
Na drie jaar is dit litteken nog zeer 
goed zichtbaar op mijn bovenbeen!

Kamiel, Chiro Zillebeke
Op kamp is het traditie om de eerste 
dag via een spelletje de leefregels 
te leren kennen. Ik ben tijdens dat 
spel stomweg uitgegleden en met 
mijn knie op een piket beland. 
Mijn pezen waren gescheurd en 
mijn knieschijf kapot. Het hele 
kamp lang lag ik in het zieken-
huis, ik heb wel twee keer mogen 
terugkeren. Gelukkig heb ik toch 
het kampvuur meegemaakt!

Jarno, Chiro Broechem
Drie jaar geleden vertrokken we 
met de leidingsploeg naar onze 
kampplaats in Loppem. Daar waren 
we de containers aan het uitladen. 
Door mijn natte voeten van de 
ochtenddauw en mijn enthousias-
me ben ik uitgegleden toen ik op 
de rand van de container sprong. 
Gelukkig heb ik er geen tetanus aan 
overgehouden. Eind goed, al goed!
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EERSTE HULP BIJ CONFLICT?
Chiro verbindt je. Leiding komt wekelijks samen om het 
beste uit zichzelf boven te halen. Je draagt er beslissingen 
met de groep en als een geoliede machine werken jullie 
aan dat grote droomproject: jullie Chirogroep. Soms 
loopt het eens minder vlot. Er ontstaan ruzies en die 
kunnen pijnlijke littekens nalaten. Hoe kan je de kloof 
weer overbruggen? Met deze methode kan je het helings-
proces in de hand werken.

Het was een warme zomeravond ergens be-
gin juni, de voorbereidingen voor het kamp 
draaiden op volle toeren en de sfeer zat er 
dik in. Toen de titoleiding hun tweedaagse 
probeerde te plannen, waren Steven en 
Ward het stevig oneens over de activiteit 
en algauw bracht dat de bal aan het rollen. 
Verwijten vlogen heen en weer. Frustraties 
die al zo lang opgekropt zaten, kwamen bo-
ven en de vrienden gingen met ambras uit 
elkaar. Medeleidster Amélie riep de hulp in 
van groepsleidster Kim en samen besloten 
ze snel actie te ondernemen. Een herstel-
lend tweegesprek werd de oplossing.

EEN HERSTELLEND WAT?
Een herstellend tweegesprek verloopt in een aantal 
stappen.

1) Zit eerst met beide partijen apart samen, 
het voorbereidend werk is cruciaal

Bekijk de feiten en zorg dat hierover eenduidigheid be-
staat. Feiten zijn niet hetzelfde als gevoelens. Je wilt niet 
in een welles-nietesspelletje verzeild raken. Vraag diep 
genoeg door en raadpleeg verschillende bronnen. Een 
vuile wonde onder een pleister verstoppen heeft immers 
weinig nut.

Vermijd het aanduiden van een duidelijke schuldige. 
Vaak zijn beide partijen gekwetst. Is er toch een schuldi-
ge? Ga eerst met die partij in gesprek. Beseft die persoon 
wat hij of zij heeft aangevangen? Slinger geen verwijten 
naar het hoofd van de schuldige. Een oplossing vinden is 
het belangrijkste doel van dit gesprek. Als gespreksleider 

moet jij ervoor zorgen dat bij beide partijen ‘de wil tot 
herstel’ aanwezig is.

2) Ga daarna met alle 
betrokkenen samenzitten

Het doel is hier om consensus te bereiken over hoe het 
nu verder moet. Ook dat gesprek verloopt in verschillen-
de fasen.

In een eerste ronde bekijk je wat de ruzie teweeggebracht 
heeft. Laat alle partijen vertellen hoe ze alles ervaren 
hebben en wat ze daarbij gevoeld hebben. Nu laat je de 
partijen tegen elkaar zeggen wat ze al tegen jou gezegd 
hebben, zo begrijpt iedereen elkaars situatie. En net dat 
begrip is de balsem in de volgende ronde.

Gebruik altijd open vragen, dat stimuleert deelnemers 
om verder te denken en zelf naar een oplossing te 
zoeken.

In de tweede ronde ligt de focus op herstel. Bespreek wat 
er nodig zal zijn om verder te kunnen en wie wat con-
creet zal doen. Zorg dat dit zeker voldoende is: een slecht 
genezingsproces laat soms etterende wonden na. Probeer 
eensgezindheid te bereiken, al hoeft dat niet altijd. Als 
beide partijen het grondig over iets oneens blijven, leg 
dan de focus op wat wél een gemeenschappelijke basis 
heeft en werk om het meningsverschil heen. Spreek met 
beide partijen af om het te melden mochten de gemaakte 
afspraken toch niet werken, zo vermijd je herval.

Om af te sluiten, laat je alle partijen nog eens bevestigen 
wat er van hen verwacht wordt en maak je het nog even 
gezellig. Samen iets drinken, een potje voetballen of mee 
kwelen met de gitaar doet wonderen.

3) Evalueer op tijd

Dat hoeft geen formele evaluatie te zijn. Pols bij beide 
partijen of ze zich goed voelen bij de situatie. Zo kan je 
snel ingrijpen, mocht het toch weer escaleren. Verloopt 
het goed? Laat beide partijen elkaar vertellen hoe ze zich 
bij de gemaakte afspraken voelen en laat hen voorstellen 
waar ze zelf nog beter op de andere kunnen anticiperen.

Lijkt de wonde toch te diep? Dan is een actieve team-
building waarbij beide partijen weer leren samenwerken 
zeker aan te raden.
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DOSSIER 

DOSSIER EHBO:  
LITTEKENS VERMIJDEN  
IN DRIE STAPPEN.

EEN (BRAND)WONDE! WAT NU?

Chiro, dat is spelen, lachen, ravotten, zingen, dansen, klauteren, vallen en ... je pijn doen. Blauwe 
plekken, schrammen en schaafwondjes zijn er iedere activiteit opnieuw bij. Om nog te zwijgen van 
die opengekrabde insectenbeten op kamp. Hoe verzorg je die pijntjes nu het beste en hoe help je 
littekens te voorkomen? Dubbelpunt frist alvast enkele belangrijke EHBO-regeltjes op!

Door Amina, goedgekeurd door Bram Peeters en Annelies Van der Maat©
 va
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SCHRAMMEN EN SCHAAFWONDEN
Een van je speelclubbers valt keihard voorover op de 
kiezelsteentjes tijdens kat-en-muis. Zijn beide 
knietjes liggen open en in de wondjes is duidelijk 
zand en aarde te zien. Een unhappy gezichtje vol 
tranen komt naar jou gestormd. Zo pak je het aan:

1. Kleine schrammen en schaafwondjes stoppen 
normaal gezien snel vanzelf met bloeden. Is de 
wonde iets groter en dieper? Hou er dan 
gedurende vijf à tien minuten een kompres of 
proper doekje tegen om het bloeden te stelpen.

2. Maak de wonde schoon met (fysiologisch) water 
en eventueel wat zeep. Reiniging is heel belangrijk 
om infectie tegen te gaan. Let daarbij op dat je 
geen vuil van naast de wonde er weer in wrijft. 
Dep daarna droog met een kompres of huishoud-
papier. 

3. Dep met een kompres ontsmettingsmiddel op de 
wonde en dek die vervolgens af met een pleister 
of verbandje zodat je speelclubber gewoon verder 
kan meespelen.

OPENGEKRABDE INSECTENBETEN
Het is zomer, de zon schijnt en de temperaturen 
schieten weer de hoogte in. Jullie zijn op kamp op 
een mooi terrein, omringd door veel natuur. Dé 
favoriete biotoop van kleine beestjes zoals insecten. 
Er gaat geen bivak voorbij zonder dat je gestoken 
wordt door een mug, wesp, mier of spinnetje. Juul 
van de rakkers heeft het vlaggen. Hoewel je de angel 
verwijderd en de beet meermaals ingesmeerd hebt 
met de juiste zalf valt de jeuk voor Juul niet te 
verdragen. Hij heeft het bobbeltje opengekrabd. Zo 
pak je dat aan:

1. Het heeft geen zin om de beet nu verder in te 
smeren met insectenzalf. In plaats daarvan reinig 
je de opengekrabde plek het beste goed met water 
en zeep. Zo vermijd je infecties.

2. Als de wonde diep en groot werd door het 
krabben, breng je er wat ontsmettingsmiddel op 
aan met een kompres. Als de opengekrabde beet 
geïnfecteerd lijkt, gebruik je daarentegen het 
beste antibacteriële zalf.

3. Dek de beet af met een pleister, zo voorkom je dat 
Juul nog verder gaat krabben.

Tip: Vroeger werd aangeraden om het gif uit te 
zuigen en je kan nog altijd talloze pompjes kopen. 
Toch is dat niet de juiste manier. Behandel een 
insectenbeet door er ijs op te leggen. Daardoor 
trekken de bloedvaten samen en kan het gif zich niet 
verspreiden.

BRANDWONDEN
Het is pannenkoekenslag en door een tekort aan 
helpende handen bakken de aspi’s mee. Eén van de 
meisjes doet dat net íéts te enthousiast en botst met 
haar arm tegen de hete pan op het vuur. Zo pak je die 
brandwonde het beste aan:

1. Spoel de brandwonde zo snel mogelijk gedurende 
tien à vijftien minuten onder lauw (niet ijskoud!) 
stromend water, dat zorgt ervoor dat de wonde 
niet verder gaat nabranden.

2. Breng daarna een zalf aan (bv. Flamigel).

3. Dek de wonde eventueel af als je ziet dat het om 
een tweedegraadsbrandwonde gaat (rode, pijnlijke 
huid met blaarvorming). *

* Als het om een tweedegraadswonde groter dan een 
muntstuk van € 2 gaat, moet je die zo snel mogelijk 
laten behandelen door een arts. Idem bij elke vorm 
van een derdegraadsbrandwonde (de huid is wit of 
zwart, droog, en het onderhuids vetweefsel is 
aangetast), maar die vorm wordt gelukkig zelden 
opgelopen tijdens Chiroactiviteiten.

ZONNEBRAND
Diezelfde hete zomer zijn enkele tippers hevig 
verbrand door de zon. Je hebt hen nochtans 
meermaals gevraagd om zich goed in te smeren. Zo 
pak je die zonnebrand aan:

1. Vermijd verder contact met de zon de volgende 
dagen. Bedek de verbrande huid met losse kleren 
of een handdoek, zoek samen de schaduw op of 
ga naar binnen.

2. Koel de huid af met natte doeken of laat de 
tippers een lauwe, zachte douche nemen. Maar let 
op: zorg dat ze geen onderkoeling oplopen.

3. Vermijd uitdroging. Smeer de huid regelmatig in 
met een vochtinbrengende crème of aftersun (met 
aloë vera). Laat je tippers ook regelmatig drinken.

* Als er bijkomende klachten optreden zoals koorts, 
misselijkheid, draaierigheid, grote blaarvorming of 
symptomen van uitdroging, gaan jullie het beste 
meteen samen naar de dokter.
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ZO MAAK JE ZELF 
LITTEKENS!
Heb je nog nooit een Chirolitteken opgelopen en wil je er toch bij horen?  
Of gewoon je vrienden een loer draaien? Zo maak je supermakkelijk een nepwonde.

Door Evelien

 Pleisterspray
 Concealer of foundation
 Rode lippenstift
 (Matte) zwarte oogschaduw
 Rode of transparante lipgloss of nepbloed

 Een dun penseeltje
 Een pincet

DOSSIER 

WAT HEB JE NODIG?

En hoe was het
Halloweenfeestje in de Chiro?

Halloweenfeestje?
Dat is pas volgende week!
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Stap 1

Spray een laagje pleisterspray op een plekje naar keuze (bijvoorbeeld: je 
wang, je voorhoofd, je arm). Pas daarbij op voor je ogen en wondjes die je 
misschien al hebt. Als je het op een wondje spuit, gaat het nogal prikken. 
Laat de spray drogen tot ze niet meer nat aanvoelt.

DOSSIER 

AAN DE SLAG!

Stap 2

Zodra de spray droog is, smeer je een laagje concealer of foundation op de 
plek waar je de pleisterspray aanbracht. Dat zorgt ervoor dat de velletjes 
die je zo meteen gaat maken op huid lijken.

Stap 3

Nu neem je de pincet erbij. Daarmee begin je in het midden van de 
gesprayde plek velletjes los te plukken. Zo krijgt je wonde reliëf.

Stap 4

Ga met je dunne penseel door de zwarte oogschaduw. Breng de zwarte 
oogschaduw aan rond de velletjes en de randjes van je ‘wond’. Breng in het 
midden van je wond de rode lippenstift aan. Doe vervolgens een beetje 
lippenstift op je vinger en dep dat rond je ‘wond’. Vermeng daarbij de 
lipstick met je oogschaduw.

Stap 5

Breng in de wond een beetje lipgloss of nepbloed aan. Zo lijkt de wond 
‘vers’. Nu ben je helemaal klaar!

Uitegetest? Tag @DubbelpuntChiro op Instagram. We zijn benieuwd naar 
de resultaten!
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Estée-Camille, Chiro Sjaloom Izenberge

Chiro  
verzacht de wonde

Door Marie en Emilie

6 oktober 2015. Het Chirojaar was nog maar 
net gestart, het was nog aan het nazomeren. Hét 
moment voor een wandeling met paard. Of toch 
niet helemaal. Een zwaar ongeval zorgde ervoor dat 
Estée-Camille de helft van haar keti-jaar miste.
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Tijdens een wandeling met mijn paard werd ik 
aangereden door een auto. Het paard is op slag gestorven 
en ik werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze hielden me 
drie weken in een kunstmatige coma, omdat ik anders te 
veel pijn zou hebben. Een stuk van mijn schedel is 
weggehaald zodat de druk op mijn hersenen zou 
verminderen. Toen ik uit mijn coma werd gehaald, waren 
al mijn bilspieren weg, dus ik moest alles opnieuw leren. 
Leren wandelen, leren eten en slikken, en zelfs een beetje 
leren spreken. Dat allemaal tijdens een lange revalidatie-
periode in Gent, wat niet bij de deur is.

In die periode heb ik de Chiro echt hard gemist. Chiro 
en paardrijden waren namelijk de twee belangrijkste 
dingen in mijn leven, en plots lukte dat allebei niet meer. 
Ik kon niet naar de Chiro, maar de Chiro kwam wel naar 
mij. Al was Gent een uur rijden, er is veel Chirovolk over 
de vloer geweest. De keti’s kwamen vaak langs, samen 
met mijn toenmalige leiding. Ze hadden een een-
hoorn-onesie mee, dat vond ik echt cool. Ik heb die nog 
altijd.

Ook nadien steunde iedereen me enorm. Ik kreeg veel 
berichtjes om te vragen hoe het met mij ging. Ik wou heel 
snel terugkeren naar de Chiro en dat mocht tijdens de 
kalmere activiteiten. Mijn leiding bleef wel bezorgd. Bij 
harde pleinspelen moesten ze me tegenhouden omdat ik 
mezelf zou forceren. Toen vond ik het niet zo fijn om aan 
de zijkant te zitten, maar eigenlijk hadden ze wel gelijk.

Nu doet mijn been soms nog pijn, dus daar moet ik wel 
voorzichtig mee zijn. Ik heb nog veel hoofdpijn. Deze 
zomer ben ik op de laatste avond van het kamp vroeg in 
mijn bed gekropen omdat ik te veel pijn had. Soms 
maken we er in de Chiro wel grapjes over. Over mijn 
hoofd, omdat ik veel vergeet.

Sneeuwbalgevechten tot het winterzonnetje 
ondergaat. Modderspelen waarbij elk stukje huid 
ingekleurd raakt. Rechtdoortochten tot elk 
schijnbaar onoverkomelijk obstakel overwonnen is. 
Verven met vingers als penselen op levende 
canvassen. Pleinspelen die zelfs je felste leden 
afmatten. Kleine hartjes die hand in hand een 
schriktocht trotseren.

Dat is Chiro, toch? Ravotten en uitdagen, 
ontdekken en bijleren.

Maar voor velen is Chiro zoveel meer dan spelen op 
zondag. Het is een vriendengroep die je door 
moeilijke tijden sleurt. Het is een plaats waar je jezelf 
kan zijn, en waar iedereen welkom is. Chiro is enkele 
uren per week eindeloos plezier maken, en een 
vangnet voor wie dat extra beetje steun wel kan 
gebruiken.

Er zijn voorbeelden genoeg van groepen die zich 
van hun beste kant laten zien. Er is de Chirogroep die 
een pastafestijn organiseert, waarvan de opbrengst 
de ziekenhuiskosten van een lid met een erfelijke 
ziekte moet helpen dragen. Sommige groepen 
treffen op Chironamiddagen, tijdens weekends of op 
kamp maatregelen om hun leden met een fysieke 
beperking te laten deelnemen aan hun activiteiten. 
Een groep organiseert een thema-avond om twee 
leidsters die in het buitenland gaan studeren een 
financieel duwtje in de rug te geven. Een andere 
groep gaat op zondagnamiddag samen spelen met 
kinderen uit een opvangcentrum voor vluchtelingen. 
Chiroleiders organiseren een benefiet om hun 
verlamde vriend weer op de fiets te krijgen, waarbij 
ze bezoek kregen van oud-wielrenner Eddy Merckx. 

Steekt jouw Chirogroep iemand een hart onder de 
riem? Laat het ons weten via dubbelpunt@chiro.be!

DOSSIER 

“Soms maken we in de Chiro 
wel grapjes over mijn hoofd, 

omdat ik veel vergeet”
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Lara van Chiro Klimop voelt zich vrij 
en gelukkig in haar Chirokleren

“Ik ben intussen al veertien jaar actief in de Chiro, 
waarvan drie jaar als leiding. Mijn Chirorok gaat mee 
sinds mijn eerste jaar als tipper. Ik vind mijn Chirokleren 
heel belangrijk en waardevol, daarom is het zo leuk om 
ze te pimpen en uniek te maken. Nu ik voor dit 
Dubbelpuntartikel mijn rok nog eens goed heb bekeken, 
zijn er heel veel herinneringen teruggekomen. Momen-
ten die ik al een beetje was vergeten, zijn weer opgefrist 
dankzij elementjes op mijn Chirorok. De oudste 
herinneringen zijn de overblijfselen van de alcoholstiftte-
keningen en -schrijfsels aan de achterkant van mijn rok. 
Toen ik jonger was, was het in de mode om op ander-
mans Chirorok of -broek te tekenen.”

DOSSIER 

KLEREN VOL 
LID-TEKENS

Door Amina en Lieven

Foto: Amber De Meyer

Lara’s fluitkoord mag niet 
ontbreken op het plaatje.

Het embleempje van Krinkel 
2018 #daargebeurdehet

De afdelingsembleem-
pjes worden bij Chiro 
Klimop aan de leden 
uitgedeeld wanneer ze 
overgaan naar de 
volgende afdeling.

‘Be free. Be wild!’,  
gekregen van haar mama

Een rendiertje. “Ik heb dat gratis 
gekregen en wou het graag op 
mijn rok omdat een rendier het 
logo is van onze jaarlijkse fuif.”

Badge van haar eerste ketibivak 
met thema ‘The Hunger Games’ 

Oude kampembleempjes van 
Chiro Klimop. Ze zijn nog amper 
leesbaar, maar Lara hecht er 
veel belang aan.

Kampembleempjes van Lara’s 
Chirogroep. Herinnering aan het 
kamp, de locatie en het thema.

Aspi(s)tran(d)t, een ervaring die 
Lara de knoop liet doorhakken 
om leiding te worden

“Nie neute, nie pleuje!”,  
gekocht toen ze nog lid was.

Het embleempje van 
verbond Roeland.
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DOSSIER 

“Zodra er een nieuw embleempje verkocht 
wordt, haast ik mij naar De Banier”

Brent van Chiro Appelterre haast zich snel naar De 
Banier als er een nieuw opnaaiertje op de markt is:

“Al sinds mijn zesde ga ik elke week enthousiast naar de 
Chiro. Intussen ben ik goed en wel aan mijn tweede jaar 
leiding begonnen. Mijn hemd gaan nu zo’n zes jaar mee 
en ik ben niet meer van plan een nieuw te kopen. Al die 

Foto’s: Lieven Persoons

Toen hij tito was, is Brent 
de jaarthema-embleem-
pjes beginnen sparen.

Restjes lijm van een 
opkleefbaar embleempje. 
Die camoufleert Brent 
binnenkort met badges 
van de afdelingen waar hij 
ooit leiding aan gaf.

Nogmaals duidelijk dat 
Brent van pimpen houdt.

Brent koopt soms zelfs 
embleempjes in de Veritas 
om zijn hemd nog meer te 
pimpen.

“Dit was tijdens een momentje 
van verveling, denk ik.”

Twee bandjes naast elkaar: ‘I 
<3 Chiro’ en ‘50 jaar Chiro 
Appelterre’.

Hier hangt Brent bandjes van 
Chirofuiven van zijn eigen groep. 
“Ooit zijn die begonnen met 
Dancing Oan De Kantine (10 
edities lang) waarna de fakkel 
werd doorgegeven aan de aspi’s 
(toen ikzelf nog) die begonnen 
zijn met Drop the bASPI. De 
volgende editie is trouwens op 11 
mei 2019 in de Kuip in Ninove!”

“Een bandje van 
Mudday. Da’s een 
evenement van de 
Vlaamse Dienst 
Speelpleinwerking, 
maar wij zijn daar 
vermomd als 
speelpleinanimato-
ren kunnen 
binnensluipen.”

Een sticker van Brent zelf, hij is 
fotograaf. “Ik doe voorlopig 
vooral fuiven. B-Capture 
Photography geeft trouwens 
een bijpassende Chirokorting!”

Uit een oude jeansbroek 
knipte Brent ooit zijn naam 
en die naaide hij – hele-
maal zelf – op zijn hemd.

“Chiro Appelterre! Dit heb ik 
er zelf op genaaid. Twee keer 
zelfs: de eerste keer had ik 
wol gebruikt, maar dat 
krimpt blijkbaar in de was ...”

Niet te verwarren met de bandjes 
vooraan op het hemd. Hier hangen die 
van Dag/Nacht van de Jeugdbeweging bij 
het ontbijt in Geraardsbergen.

Een bandje van het feestweekend 
van Brents Chirogroep: 50 jaar 
Chiro Appelterre.

embleempjes er opnieuw op naaien? Nee bedankt! Al 
spendeerde ik in ‘t verleden wel al uren in de zetel terwijl 
ik mijn Chirohemd aan het pimpen was. Ik ben zelfs van 
plan om een Chironamiddagje ‘Design en ver-fancy jouw 
Chirokleren’ te houden met mijn tito’s. Jong geleerd ...”
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JAARTHEMA 2018-2019

-12
“Eenhoorn? Alles oké?” Eekhoorn komt aan bij de 
weide en treft Eenhoorn in alle staten aan. Die is 
als een eenhoorn zonder hoorn aan het zoeken en 
keert elk grassprietje en elke steen om. “Eenhoorn, 
wat doe je toch?” Eekhoorn begrijpt er niets van. 

“Ik ben mijn knuffelbeer kwijt”, snikt Eenhoorn. 
“Ik heb al overal gezocht.” Er rolt een traan over 
Eenhoorns wang en zijn manen kleuren blauw. 

“Kop op, we gaan samen zoeken!” zegt Eekhoorn 
optimistisch. Het duo zoekt de hele dag. Ze keren 
elke centimeter van de weide ondersteboven, 
doorzoeken elke boom en struik in het bos en 
trotseren zelfs het tranendal op zoek naar de beer. 
Eenhoorn wordt alsmaar droeviger. Zijn manen 
hebben het hard te verduren: ze worden alsmaar 
donkerder blauw. Eekhoorn probeert de moed erin 
te houden, maar wanneer de avond valt, moet ook 
hij toegeven dat de beer nu definitief nergens meer 
te bespeuren is. 

“Het spijt me heel erg,” probeert Eekhoorn te 
troosten, “maar ik vrees dat we je beer niet meer 
zullen vinden.” De tranen stromen over Eenhoorns 
wangen. “Maar ik kan je wel een andere knuffel 
geven.” Eenhoorn stopt met wenen. Wanneer 
Eekhoorn hem stevig vastneemt, voelt hij zich 
warempel een beetje beter. Zijn manen kleuren al 
wat minder donkerblauw.

+12
Pling! Eenhoorn herkent het geluid van een inko-
mend chatbericht meteen. De profielfoto van zijn 
vriend Eekhoorn verschijnt op zijn scherm. 

“Eenhoorn, wat zie ik nu? Je Facebookstatus is 
een blauw gebroken hartje?” leest hij. Eenhoorn 
zucht diep. “Misschien doet het wel deugd om er 
even over te praten”, denkt hij. Hij begint te typen: 
“Weet je nog dat ik je vertelde over dat afspraak-
je?” Nu hij begonnen is, is er geen houden meer 
aan. Eenhoorn stort zijn hart uit. Over hoe hij zo 
verliefd was geweest, over zijn afspraakje dat echt 
perfect was geweest, over hoe hij uitkeek naar een 
tweede date. Tijdens het typen kleuren de manen 
van Eenhoorn donkerblauw. Hij voelt zijn tranen 
opkomen, maar blijft dapper doortypen. Hij heeft 
dagenlang op wolkjes gelopen. Maar hoe langer er 
geen antwoord kwam op zijn vraag om een tweede 
date, hoe droeviger Eenhoorn werd. Hij vertelt 
Eekhoorn nu over het laatste berichtje dat hij van 
zijn crush gekregen heeft: of hij alsjeblieft geen 
contact meer wilde opnemen. 

Eekhoorn heeft alles nauwgezet gevolgd. Nu Een-
hoorn even niets meer typt, vraagt hij voorzichtig: 
“Wat kan ik voor je doen?” 

“Niet veel”, stuurt Eenhoorn terug. Hij veegt zijn 
tranen weg. 

“Blijf waar je bent,” leest Eenhoorn dan, “ik kom 
eraan.” Weemoedig denkt Eenhoorn: wat heb ik 
toch geluk met zo’n goede vriend. Hij voelt zich al 
een beetje beter nu hij weet dat Eekhoorn eraan 
komt.

#çava?! #meetEenhoorn



©
 valerie vanderlooy
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Babbelkaarten 
Wat maakt jou onzeker? Wanneer 
was je echt trots op jezelf? En stel 
dat je een dier was, welk zou dat dan 
zijn?

Gebruik de babbelkaarten die je bij 
deze Dubbelpunt kreeg en leer 
elkaar op die manier nog beter 
kennen!
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Om een echte ribbel te worden, volg je een opleiding aan de befaamde 
Ribbel Academy. Die speelse opleiding is natuurlijk niet altijd 
eenvoudig. Je loopt er hier een daar een schrammetje op, maar dat is 
niet erg als je eindigt met mooi verdiende strepen op je arm, toch?

IN HET KORT
De ribbels moeten een opleiding volgen aan de 
Ribbel Acadamy. Daar doorstaan ze enkele be-
langrijke proeven. Bij elke proef kunnen ze een 
bepaalde kleur van streep verdienen, die ze dan vol 
trots op hun arm zetten met verf. Als ze voldoen-
de strepen verzamelen, zijn ze echte ribbels!

VOORBEREIDING
 x Leg het volgende materiaal op voorhand klaar:

 x verschillende kleuren verf
 x blaaspijpjes
 x bloem
 x enkele bassins
 x oude fietsbanden
 x parachute
 x touwtrektouw
 x ketchup
 x wc-papier

 x Zet een parcours klaar met bijvoorbeeld een net en 
enkele kegeltjes. Leuk idee: integreer een speeltuin in 
je parcours door het net over de speeltuin te hangen.

Ribbels hebben een levendige fantasie! Maak het een 
officiële Ribbel Academy door jullie bijvoorbeeld te 
verkleden in militaire of politieachtige kleren met 
een vrolijk tintje paars. Zorg dat jullie alle strepen op 
voorhand al hebben, zodat de ribbels zien dat ook 
jullie de opleiding gevolgd hebben.

SPELVERLOOP
De ribbels doorlopen samen enkele opdrachten: soms 
individueel, soms in groep. Telkens als ze een op-
dracht – en dus een deeltje van de opleiding – volbracht 
hebben, geef je hen een streep. Die streep is in een 
bepaalde kleur verf en dient als bewijs. Geen negatie-
ve littekens, wel prachtige strepen als herinnering!

Parachute
Een echte ribbel moet ervaring hebben met ‘de parachute’. 
Een parachutesprong is misschien al wat gewaagd, 
maar een parachute gebruiken, lukt zeker en vast. 

Laat de ribbels de parachute testen. Kunnen enkele 
ribbels van plaats verwisselen terwijl de anderen de 
parachute in de lucht gooien? Of laat hen de bal op de 

Ribbel
ACADEMY

RIBBELS
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parachute van de ene ribbel naar de andere manoeu-
vreren. Op het einde kunnen alle ribbels samen onder 
de parachute gaan zitten, in hun ‘eigen stekje’. Slagen ze 
erin de parachute te beheersen en een mooi parachute-
huisje te bouwen? Dan verdienen ze een eerste streep!

Touwtrek-voetenproef
Waarom touwtrekken met je handen als het ook met 
je voeten kan? Laat de ribbels in twee teams touwtrek-
ken, maar leg het touw tussen hun voeten. Zo moeten 
ze al springend proberen het touw aan hun kant te 
krijgen. Wissel enkele keren van teams en help mee 
wanneer nodig. Welk team is het sterkst? Gelukkig 
krijgt iedereen die goed deelgenomen heeft een streep!

Schiet erop los!
Om te slagen aan de Ribbel Academy moeten ze 
nog de finale ‘schietproef ’ afleggen. Ribbels moe-
ten bewijzen dat ze handig zijn. Laat hen met een 
blaaspijp en propjes papier een bepaald doel ra-
ken. Slagen ze? Dan krijgen ze een streep! Doe 
dat totdat elke ribbel iets heeft kunnen raken.

Rupsenpas
Elke ribbel kent Rupsje Ribbel! Maar kunnen de ribbels 
in rupsenpas lopen? Laat alle ribbels achter elkaar op 
een lijn liggen. Zo ligt Younes met zijn hoofd achter 
de voeten van Geike. Geef de ribbels de opdracht om 
de enkels vast te houden van degene voor hen. Younes 
houdt dus de enkels van Geike vast. De bedoeling 
is dat ze zich voortbewegen zonder hun handen en 
voeten te gebruiken. Vergeet zeker niet dit momentje 
te filmen. Jullie beslissen wanneer ze geslaagd zijn. 
Als ze slagen, kan je de paarse streep uitdelen!

EINDE VAN HET SPEL
Op het einde kan je ceremoniële muziek voorzien. 
Laat alle ribbels poseren. Misschien willen ze wel 
trots hun strepen laten zien? Op het einde volgt 
nog een groepsfoto van alle geslaagde ribbels. Sluit 
de namiddag af met een lekker paars dessertje.

© jan van bostraeten

AFDELINGEN



Mensen hebben veel littekens. Maar wat als die littekens komen 
van iets duisters, zoals bij een voodoopop? In dit spel leer je jezelf 
verdedigen tegen het kwaad dat ons beloert vanuit een andere 
dimensie. Veel succes!

Benodigdheden

 x Voodoopoppen: die kan je maken door met een 
breekmes uit een spons een poppetje te snijden. 
Laat dat niet door de speelclub zelf doen!

 x Punaises of tandenstokers
 x Touw
 x Lege flessen
 x Balpennen/potloden/...

SPELVERLOOP
Verdeel de speelclub in twee 
groepen. Ze krijgen elke een 
voodoopop. De groepen spelen 
spelletjes of doen opdrachten tegen 
elkaar. Het winnende team mag een 
punaise in de voodoopop van het 
andere team prikken. Het team met 
het minste punaises wint het spel.

OPDRACHTEN
Tienbal
Twee ploegen staan verspreid op het veld. Het is 
de bedoeling dat een ploeg de bal tien keer bij haar 
eigen spelers kan laten passeren zonder dat hij 
valt of in de handen van de tegenpartij komt.

Enkele regels. Als speler B de bal van speler A krijgt, 
mag hij of zij die niet terug naar A gooien. Je mag 
niet lopen met de bal in je handen. Je mag de bal niet 
uit elkaars handen slaan. Doorgeven is verboden. 
Als de bal valt of in de handen van de tegenpartij 
terechtkomt, dan begint het tellen weer vanaf nul.

Draai rond de kegel
De groepen staan elk aan een kegel. Tegenover elke kegel 
ligt een bal. Elke speelclubber moet om de beurt tien keer 
rond de kegel draaien om vervolgens zo snel mogelijk 
naar de bal te lopen en ertegen trappen. De groep die 
het meeste tegen de bal kan trappen, wint de punaise.

Ratten en raven
De speelclubbers gaan per ploeg naast elkaar staan, 
rug aan rug met de andere ploeg. Een 
paar meter voor elke rij is er een 
grens, daarachter zijn ze veilig.

De ene rij zijn de ratten, de andere 
de raven. Vertel een verhaal waarin 
je af en toe de woorden 'ratten' en 
'raven' zegt. Als de speelclub-

Voodoospel
SPEELCLUB



bers hun woord horen, moeten ze zo snel mogelijk 
naar een afgesproken lijn lopen. De andere ploeg 
probeert hen te tikken voor ze de grens bereiken.

Een voorbeeldverhaal:

Vorige week ging ik bij mijn bomma in het schuurtje 
eens snuffelen. Toen ik de deur opendeed, sprong 
er juist voor mijn voeten een rat weg. Brr, dat was 
schrikken. Gelukkig was dat beest snel weg. Wat 
verder zag ik een oud fotoalbum liggen. Toen ik erin 
begon te bladeren, hoorde ik een gefladder. Ik keek 
omhoog en zag twee roodborstjes vliegen. (Misleid 
de speelclub af en toe om het spannend te maken.) 

Legeflessenspel
Geef elke speelclubber een stuk touw dat ze rond hun 
middel moeten binden. Aan het einde van het touw 
hangt een balpen die tussen hun benen naar bene-
den moet hangen. Zet achter elke speelclubber een 
leeg colaflesje. Na het startsignaal moeten ze zo snel 
mogelijk de balpen in het flesje laten zakken zon-
der hun handen te gebruiken. Het team dat daar als 
eerste met al zijn spelers in slaagt, wint het spel.

EINDE VAN HET SPEL
Op het einde krijgt elk team zijn verzamel-
de punaises en mogen ze die in de voodoopop 
van het andere team steken. Het team met het 
minste punaises in zijn pop is de winnaar.

Voodoospel

© jan van bostraeten

AFDELINGEN
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Ben jij klaar voor het coolste groentespel ooit?  
Groenten zullen nooit meer saai zijn na vandaag!

Dit spel gaat over armoede, en nog 
specifieker kinderarmoede. Je weet 
het misschien niet, maar een op de 
vijf kinderen in België leeft in 
armoede. En dat laat veel littekens 
na. Verzamel met je leden zoveel 
mogelijk groenten om soep te 
maken en zo deel te nemen aan de 
actie ‘Soep op de Stoep’ van Samen 
Tegen Armoede. Verkoop je het 
meeste soep, dan wint je groep een 
winnaarspakket!

Een uitbreiding van het spel, 
aanpassingen voor andere leeftijden 
en meer uitleg over de campagne en 
de wedstrijd vind je op samentegen-
armoede.be/soepercool.

IN HET KORT
Verdeel de spelers in ploegjes van 
vier. Elk team vertegenwoordigt een 
groente en ontvangt daar de tien 
zaadkaartjes van. De teams zullen 
kleine opdrachten tot een goed 
einde moeten brengen om 
bonuskaartjes te krijgen.

Er zijn vier soorten bonuskaartjes:
 x Grond
 x Tractor
 x Weer
 x Mest

Hoe meer opdrachten je goed 
uitvoert, hoe meer bonuskaartjes 
je krijgt. De ploegjes die van elke 
soort een bonuskaartje hebben, 
kunnen die vier bonuskaartjes en 
één zaadkaartje gaan inruilen bij de 
SuperWortel. Daarvoor krijgen ze de 

groente die zij vertegenwoordigen. 
Die groente moeten ze naar een 
centraal punt brengen. Elke groente 
is één punt.

MATERIAAL
 x 10 zaadkaartjes per groente (er 

zijn zoveel groenten als er 
groepjes zijn; mogelijkheden: 
ajuin, pompoen, courgette, 
tomaat, wortelen, prei, paprika, 
enz.)

 x 40 bonuskaartjes ‘grond’
 x 40 bonuskaartjes ‘tractor’
 x 40 bonuskaartjes ‘weer’
 x 40 bonuskaartjes ‘mest’
 x Echte groenten (afhankelijk van 

welke zaadkaartjes je gekozen 
hebt)

 x Opdrachtkaarten
 x Materiaal voor de gekozen 

opdrachten

RAKWI’S
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SPELVERLOOP
Let’s team up

Verdeel je leden in ploegjes van vier, 
die elk een groente vertegenwoordi-
gen. Elk ploegje krijgt tien 
zaadkaartjes.

Opdrachten

De teams moeten hun zaadkaartjes 
omruilen tegen echte groenten. Dat 
doen ze door opdrachten te 
vervullen. Per opdracht krijgen ze 
een bonuskaart (niet naar keuze) uit 
de pot. Er zijn individuele 
opdrachten, die ze enkel met hun 
ploegje moeten volbrengen, en er 
zijn groepsopdrachten, die ze enkel 
met een ander ploegje kunnen doen. 
Binnen die groepsopdrachten zijn er 
nog twee onderverdelingen:

 x Samenwerkingsopdrachten: 
Twee ploegjes moeten een 

opdracht samen tot een goed 
einde brengen. Als ze daarin 
slagen, krijgen beide ploegjes 
twee bonuskaartjes.

 x Strijdopdrachten: Twee ploegjes 
moeten een opdracht tegen 
elkaar volbrengen. De verliezer 
moet één bonuskaart afgeven 
aan de winnaar. De winnaar 
krijgt daarnaast nog een 
bonuskaart uit de pot.

De ploegjes mogen zelf kiezen van 
welke stapel (individuele of 
groepsopdrachten) ze een 
opdrachtkaart trekken.

Inruilen

Heeft een ploegje de vier soorten 
bonuskaart verzameld (grond, 
tractor, weer en mest), dan kunnen 
ze die samen met een zaadkaartje 
gaan omruilen bij de SuperWortel. 
Dat is iemand van de leiding die 
zich verkleedt in een wortel en zich 
ergens verstopt op het terrein. De 
SuperWortel kan zich af en toe 
verplaatsen.

In ruil voor de vier verschillende 
bonussen en een zaadkaartje krijg je 
een echte groente – die van je ploeg. 
Hoe meer echte groenten je 
verzamelt, hoe meer punten. Je 
brengt je groenten naar een centraal 
punt.

EINDE VAN HET SPEL
Beëindig het spel na ongeveer een 
uur spelen. Je hebt daarna nog tijd 
genoeg om samen je soep te maken.

Tip

Je kan ook een tikker laten 
meespelen. Als iemand van je 
ploegje getikt wordt, moet je een 
bonuskaart naar keuze afgeven. 
Je kan niet getikt worden terwijl 
je een opdracht doet.

Lijst met opdrachten
Je vindt meer opdrachten op 
samentegenarmoede.be/soeper-
cool. Je kan er zelf nog andere bij 
verzinnen.

INDIVIDUELE OPDRACHTEN

1. Doe een parcours met een knikker 
op een lepel die je in je mond 
houdt.

2. Loop x keer rond de kerk/dit 
gebouw/dit standbeeld met je 
kaars en zorg ervoor dat die niet 
uitgaat.

3. Verzamel tien verschillende 
handtekeningen.

4. Hou drie ballonnen vijf minuten 
in de lucht.

5. Maak een zin van tien woorden 
die allemaal met dezelfde letter 
beginnen.

6. Vertel twee minuten over een 
onderwerp zonder ‘euh’ te zeggen.

7. Breng iemand naar de leiding 
zonder te praten.

8. Maak een kaartenhuis van drie 
verdiepingen hoog.

9. Ga op huisnummer/geboorteda-
tum/schoenmaat staan zonder iets 
te zeggen.

GROEPSOPDRACHTEN 
– SAMENWERKING
1. Maak een menselijke piramide.
2. Iedereen werkt samen om een 

klerenlijn te maken over een bepaalde 
afstand.

3. Iemand van ploeg A wordt geblind-
doekt en moet aan de hand van 
aanwijzingen van ploeg B naar een 
bepaald punt geleid worden.

4. Iedereen gaat in een rij staan. De eerste 
krijgt een zin te horen van iemand van 
de leiding en fluistert die in het oor 
van de volgende. Zo wordt de zin 
telkens verder doorgefluisterd. Als de 
laatste in de rij de oorspronkelijke zin 
zonder fouten luidop kan zeggen, is de 
opdracht gelukt.

5. Iedereen zwijgt gedurende twee 
minuten.

6. Iedereen staat mee in de cirkel, steekt 
de rechterhand uit en grijpt willekeur-
ig een hand vast (niet die van de 
buurman of -vrouw). Hetzelfde 
gebeurt nu met de linkerhand. Nu 
begint de samenwerkingsopdracht pas: 
we proberen samen een cirkel te 
vormen, hand in hand. We laten elkaar 
niet los, natuurlijk!

7. Iedereen wordt geblinddoekt en neemt 
een touw vast. Nu moet iedereen 
samenwerken om een vierkant te 
vormen met het touw in de handen.

GROEPSOPDRACHTEN – STRIJD

1. Breng iemand van het andere team aan 

het lachen.
2. Beeld jouw groente om het beste uit 

tegen een andere groep.
3. Speel wimpeltrek. Als je je sjaaltje kwijt 

bent, val je af. De ploeg die overblijft, 

wint.
4. Maak een woordenketting van groenten. 

De eerste zegt de naam van een groente. 

De volgende moet een groente noemen 

waarvan de naam begint met de laatste 

letter van dat woord. Wie het laatst een 

antwoord kan vinden, heeft gewonnen.

5. De twee ploegen gaan achter elkaar in 

een rij staan, op zo’n manier dat de 

eersten in de rij recht tegenover elkaar 

staan. Die eersten in de rij spelen 

blad-steen-schaar tegen elkaar. De 

verliezer verlaat de rij, waardoor de 

volgende tegenover de winnaar komt te 

staan. Zij spelen nu ook blad-steen-

schaar. Dat gaat door tot er maar één 

ploeg overblijft.
6. De ploegleden gaan achter elkaar staan 

en vormen zo een rij. De eerste geeft een 

bal door boven het hoofd, de tweede in 

de rij tussen de benen, de derde opnieuw 

boven het hoofd, enz. De ploeg die als 

eerste de bal doorgeeft tot op het einde 

wint.
7. Speel tienbal.

AFDELINGEN
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Littekens hoeven niet altijd blijvend te zijn. Ooit al eens geschilderd? 
Yup, er blijven veel merktekens achter. Gelukkig kan je die er gewoon 
af wassen. Vandaag kunnen de tito’s hun kleurrijke strepen verdienen 
tijdens de Artolympics! Artwadde? De Artolympics: een wedstrijd voor 
de expressievelingen onder ons.

DOEL VAN HET SPEL
Dit spel heeft twee doelen: zoveel mogelijk disciplines 
winnen en zo de beste artleet worden van de Artolym-
pics. Maar nog belangrijker: je zo vuil mogelijk maken!

VOORBEREIDING
 x Verkleed je met de leiding als jurylid. Denk eraan: de 

jury bestaat uit experts. Wees dus zo kunstzinnig 
mogelijk!

 x Verzamel zoveel mogelijk restjes verf in alle kleuren! 
Kies voor uitwasbare verf.

 x Leg een fakkel klaar of iets anders om vuur mee aan te 
steken.

 x Maak kleurrijke olympische ringen. Zorg ervoor dat 
er evenveel soorten ringen zijn als groepen. Zorg voor 
evenveel ringen als er tito’s zijn.

 x Maak een grote strook van wit papier op de grond 
(voor de discipline verfspringen)

 x Voorzie klei en maak evenveel beeldjes van iets als er 
groepen zijn.

 x Laat aan de tito’s weten dat ze kleren moeten aandoen 
die vuil mogen worden.

OLYMPICS

© jan van bostraeten

TITO’S
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SPELVERLOOP

Ploegverdeling
Laat de tito’s op een lijn staan. Gooi vervolgens de ringen 
als een frisbee naar de tito’s. De tito’s kunnen vanop 
afstand niet zien welke ring ze gaan vangen. Alle tito’s 
met dezelfde kleur ‘olympische ring’ vormen een ploeg. 
Laat elk ploegje een naam verzinnen.

Openingsceremonie
De Artolympics gaan van start met een openingsceremo-
nie. Vergeet niet het artolympisch vuur aan te steken! Tip: 
laat elke ploeg een vlag maken die ze tonen in een 
officiële stoet.

De disciplines
Hieronder vind je enkele leuke disciplines voor de 
Artolympics. Verzin er zeker nog enkele bij! Je kan van 
elke artleet de score apart berekenen, maar je kan ook de 
scores van de teams uitrekenen door de punten op te 
tellen van alle artleten uit een team. Aan jullie de keuze!

Ver(f)springen

Laat alle tito’s starten aan de meet voor het grote witte 
blad. Voor ze starten, moeten ze hun voeten in verf 
dompelen. Vervolgens laat je hen om de beurt springen. 
Wie het verst verfsporen achterlaat, heeft gewonnen.

Kleisprinten

Ga op een grote grasvlakte staan. Elk team moet op een 
lijn staan naast elkaar, verspreid over de grasvlakte. Zorg 
dat er tussen alle spelers van hetzelfde team evenveel 
ruimte is. Aan de eersten in de rijen laat je een beeldje 
zien en geef je een stuk klei. Die tito’s lopen naar de 
volgende in hun rij. Daar moeten ze zo goed mogelijk 
uitleggen hoe het beeld eruitziet en de klei doorgeven. De 
achterste in elke rij moet op basis van die uitleg het 
beeldje namaken. Het ploegje van wie het beeld op het 
einde van de sprint het beste lijkt op het oorspronkelijke 
wint.

Synchroon waterpainten

Plaats twee spelers van verschillende teams tegenover 
elkaar met daartussen een scheiding van papier. De ene 
speler tekent op de scheiding met verf. Het is de 
bedoeling dat de speler langs de andere kant dezelfde 
tekening maakt door nauwkeurig naar de bewegingen 
van de andere te kijken. De jury beslist wie wint. Laat de 
winnaars tegen elkaar uitkomen.

Sumoworstelen met waterverf

Zet tegenover elke speler een speler van een ander team. 
Geef iedereen enkele waterballonnen met waterverf die 
ze onder hun kleren moeten steken. De bedoeling is dat 
ze door te worstelen zo snel mogelijk de ballonnen van de 
tegenspeler kapotmaken. Laat de winnaar van elk duo 
tegen een speler van een ander team uitkomen.

Einde van het spel
Op het einde mag je de medailles uitreiken. Hou nog een 
officiële slotceremonie. Kroon de deelnemer met het 
meeste kleurrijke strepen tot winnaar! Tijd om de 
littekens weer af te wassen.

© jan van bostraeten
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Een op de vijf kinderen en jongeren ondervindt gevolgen 
van armoede op verschillende vlakken in het leven: op 
school, in het huis waar ze wonen, in sociale contacten, 
vrije tijd, gezondheid, enzovoort. Een op de vijf ... da’s 
veel! En in armoede leven, dat kan littekens nalaten.

Tijd om daar eens bij stil te staan met een leuk inleefspel! 
In dit spel krijgen de keti’s een specifiek personage dat 
al dan niet in armoede leeft. Zo komen ze in contact met 
verschillende domeinen die het goed doorlopen 
van de middelbare school moeilijker kunnen 
maken als je in armoede leeft.

Doorloop jij met je keti’s de zes leerjaren van 
de middelbare school in het spel  
‘Van alfa tot omega 3’?

(ON)ZICHTBARE 
ARMOEDELITTEKENS

VAN ALFA TOT OMEGA 3:  
HET NIEUWE SPEL VAN SPOOR ZES 
WAARIN ARMOEDE VOELBAAR IS
Hieronder maak je kort kennis met het spel en 

de eerste drie opdrachten.

Het hele spel kan je voor je 
Chirogroep gratis aanvragen 
op chiro.be/bestelspoorzes 
(één spel per Chirogroep) of 
downloaden op chiro.be/
van-alfa-tot-omega-3.

Het spel is gemaakt voor tito’s, 
keti’s en aspi’s.

KETI’S
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EERSTE MIDDELBAAR: SMARTSCHOOL
Smartschool is hét communicatiemiddel bij uitstek. 
Leerlingen en ouders in kansarmoede hebben niet altijd 
toegang tot een computer of internet. Dat maakt de 
communicatie moeilijk. Het volgende spel gaat over die 
moeilijke communicatie.

Geef elke ploeg een set kroontjes. Op de kroontjes staan 
vier letters. De deelnemers zetten ze zo op dat er een 
letter vooraan, links, rechts en achteraan staat. Met de 
letters die op de kroontjes staan, moet de groep het 
antwoord vormen in de richting van de quizmaster. Ze 
mogen tijdens het spel de kroontjes niet afzetten om te 
bekijken waar welke letter staat.

De deelnemers geven elkaar instructies over hoe ze 
moeten staan zodat de quizmaster het juiste antwoord 
kan lezen. Ze mogen zich enkel draaien. Als de groep 
denkt dat ze juist staan en de 
quizmaster het juiste 
antwoord kan aflezen, mogen 
ze stop roepen. Als het 
antwoord juist is, krijgen ze 
een punt.

Voorbeeldvraag: Als je koorts 
hebt en in bed moet blijven, 
dan heb je waarschijnlijk de 
...  
=> GRIEP

TWEEDE MIDDELBAAR: VRIJE TIJD
De stress van school moet in balans blijven met eigen 
gekozen vrije tijd. Dat is niet altijd zo voor mensen in 
armoede.

Beide ploegen krijgen een lijst met opdrachten die gelinkt 
zijn aan een vrijetijdsbesteding. Ze voeren de opdrachtjes 
uit die ze zelf kiezen en vinken zoveel mogelijk 
opdrachten af in 20 minuten. Voor sommige opdrachten 
moeten ze wel iets aankopen, bepaalde hobby’s zijn 
namelijk duurder dan andere.

Zo kosten een bal en een emmer € 20. Daarmee moet je 
vanop drie meter afstand de bal tien keer in de emmer 
gooien voor de hobby ‘basketbal’. Een ei kost € 10, dat 

moeten ze hardgekookt terugbrengen voor de hobby 
‘koken’.

DERDE MIDDELBAAR: DE WEG NAAR SCHOOL
Een school is niet altijd even goed bereikbaar. Het kan een 
groot verschil zijn om met een eigen fiets te kunnen gaan 
of het openbaar vervoer te moeten nemen. Met de 
volgende opdracht ga je sneller als je geld kan geven.

Per ploeg blinddoekt iedereen zich behalve één speler. 
Iedere ploeg gaat op een rij staan waarbij de deelnemers 
de handen op de schouders leggen van degene voor hen. 
De speler die kan zien, staat achteraan. De opdracht 
gebeurt in stilte.

De speler die kan zien, geeft tekens door te knijpen in de 
schouders van de persoon voor hem of haar. (Met beide 
handen knijpen = vooruit; links knijpen = naar links 
draaien; rechts knijpen = naar rechts draaien; twee keer 
knijpen = stop.) De spelers geven de tekens door zodat de 
eerste kan doen wat er moet gebeuren. De ploegen leggen 
om het snelst een parcours af. De ploeg die € 10 per 
persoon betaalt, mag de speler die kan zien een of twee 
posities naar voren laten gaan in de rij. De ploeg die € 20 
per persoon afgeeft, wint twee of vier posities voor de 
speler die kan zien.

MEER DOEN?
Spoor ZeS maakte dit spel in samenwerking met 
Samen Tegen Armoede voor hun campagne ‘1 op 5 
loopt school in de buitenbaan’.

Wil je zelf solidair zijn met mensen in armoede? 
Organiseer een Soep op de Stoep waarbij je soep 
verkoopt of laat je sponsoren voor een sportieve 
activiteit zoals een dagtocht. Ga naar samentegenar-
moede.be voor meer inspiratie.

Nadenken over armoede in de Chiro? Bekijk onze 
tips op chiro.be/armoede en ga ermee aan de slag 
zodat kansarme leden geen littekens overhouden aan 
hun Chirotijd.

Deel een foto van het spel of je inzamelactiviteit met Spoor ZeS op Facebook of Instagram.

KORTE SPELUITLEG
Verdeel de groep in twee ploegen. De armoedeploeg krijgt € 100 
per persoon, de niet-armoedeploeg krijgt € 200 per persoon als 
startkapitaal. Daarmee kunnen ze kleine (€ 10/p.p.) of grote (€ 
20/p.p.) voordelen afkopen bij spelen 3, 4, 5 en 6. Per spel kan de 
winnende ploeg € 50 per persoon verdienen. In totaal spelen de 
twee ploegen zes spelen tegen elkaar.

Na het eerste, derde en zesde spel moeten er nog schoolfacturen 
betaald worden. Verzin een tiental redenen voor een schoolfac-
tuur en zet er een bedrag op tussen € 10 en € 40. De ploegen 
trekken elk een factuurkaartje en betalen het bedrag dat op dat 
kaartje staat, vermenigvuldigd met het aantal ploegleden.

AFDELINGEN
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OPDRACHTEN EN SPELLETJES
Doktersbriefje

Speel het klassieke spel stronten maar met doktersbriefjes 
in plaats van kaarten. De kaarten zijn doktersbriefjes 
waarop verschillende medicijnen staan. Wie vier dezelfde 
kaarten heeft, loopt naar het midden en moet als eerste 
de verplegershelm op zijn hoofd zetten. Wie drie keer de 
helm op zijn of haar hoofd kan zetten, is de winnaar van 
het spel.

Pillen sorteren 

Dit spel speel je het beste binnen op een vlakke 
ondergrond. In het midden van de ruimte leg je plastic 
bekers in een cirkel, één voor elke aspi. De bekers liggen 
plat en met de opening naar de buitenkant van de cirkel. 
Verspreid in de ruimte liggen er pilletjes (vb. Tic Tacs). 
Alle spelers moeten door een rietje blazen en op die 
manier zoveel mogelijk pilletjes in hun beker krijgen. 
Degene met het meeste pilletjes wint.

Spuitjes geven

Verzamel de aspi’s in een kring rond een groot bassin met 
bloed. (Maak het bloed door water en rode verf of 
kleurstof met elkaar te mengen.) Ze hebben elk een lege 
fles voor zich staan op een stoel. De aspi’s moeten een fles 
vol bloed hebben door met een spuitje bloed over te 
brengen. Wanneer de sirene loeit (= fluitje, sirene van een 
megafoon, geluid van een sirene via een muziekbox), 
mogen ze gedurende één minuut uit elkaars fles bloed 
gaan stelen. De speler die op het einde de volste fles heeft 
wint.

Busspel

Je bent niet goed te been, niemand kan je naar de dokter 
brengen. Er zit niets anders op dan de bus te nemen. Zet 
evenveel stoelen achter elkaar als er aspi’s zijn. In deze 
bus zijn er genummerde plaatsen: de voorste stoel is 
nummer 1, de volgende nummer 2, enz. De aspi’s nemen 
plaats op een stoel. De leiding zegt telkens een getal en de 
aspi die op de stoel met dat getal zit, moet helemaal 
vooraan gaan zitten. Dat wil zeggen dat de andere aspi’s 
een plaats moeten opschuiven en dat hun getal verandert. 
De speler die als laatste weer neerzit, valt af. Vanaf nu zijn 
er lege stoelen die hun getal wel behouden. Speel verder 
tot er maar één speler overblijft.

Maak eventueel een tweede rij als je een grote groep hebt. 
De spelers blijven wel elk in hun eigen rij.

Windeltrekken

Speel wimpeltrek maar dan met windels. Eerst mogen de 
aspi’s gewoon lopen. Als de leiding één keer fluit, moeten 
ze manken. Bij twee keer fluiten moeten ze kruipen en bij 
drie keer fluiten lopen ze weer normaal.

ZIEK IN DE KLINIEK
HET MOTTO VAN DE DAG? NO PAIN, NO GAIN!

IN HET KORT
Vandaag win je als je de meeste verwondingen hebt. 
Het spel bestaat uit verschillende opdrachten of 
spelletjes. Na elk spel krijgt de winnaar een beloning 
in de vorm van een doktersbriefje. Daarop staat met 
welke ernstige verwonding ze verder moeten vanaf 
nu. Die verwonding is helaas ongeneeslijk en de aspi 
zal er de rest van het spel mee verder moeten spelen. 
Zo wordt het wel weer moeilijker om de volgende 
spelen te winnen – een uitdaging, dus! De winnaar 
krijgt een snoepketting bestaande uit lichaamsdelen: 
tanden, hartje, lippen, enz.

DOKTERSBRIEFJE

Perdofemina 1x per dag
DOKTER A. DECOOMAN

STEMPEL ZIEKENHUIS

DOKTERSBRIEFJE

Dafalgan 3x per dag 1mg

DOKTER A. DECOOMAN

STEMPEL ZIEKENHUIS

DOKTERSBRIEFJE

Vitamine B 3x per dag  
1 druppel

DOKTER A. DECOOMAN

STEMPEL ZIEKENHUIS

ASPI’S
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Dokter in de zaal?

Speel omgekeerd verstoppertje. Iemand van de leiding is 
de dokter en gaat zich verstoppen op het terrein. De aspi’s 
zijn patiënten die dringend een dokter nodig hebben. Na 
het startsignaal gaan ze de dokter zoeken. Wanneer ze 
hem of haar gevonden hebben, zetten ze zich in de 
wachtzaal en zitten ze mee verstopt. De eerste drie 
patiënten die hem vonden, zijn de winnaar. Speel gerust 
verder tot alle aspi’s op de verstopplaats zijn.

Dokter van wacht

De aspi’s zitten allemaal in de wachtzaal bij de dokter. Om 
de beurt gaat er een aspi naar buiten. Die is de dokter van 
wacht. De aspi’s in de wachtzaal krijgen een nummer, zij 
zijn de patiënten. De dokter roept een nummer af van de 
volgende patiënt. Die patiënt mag zijn of haar beste hoest 
bovenhalen. De dokter mag twee keer raden welke 
patiënt het is. Doe dat tot elke aspi de rol van dokter heeft 
gehad.

Alle dokters die een juiste naam konden raden, zitten nu 
in de winnaarspoule. Het beslissende spel is hanenge-
vecht: de dokters proberen elkaar omver te duwen en 
degene die het langste overeind blijft, wint.

Tikkertje-manken

Baken bij dit spel het terrein goed af.

De tikker zit in een rolstoel en heeft een spuitje gevuld 
met bloed om de andere aspi’s te tikken. De aspi’s mogen 
niet lopen, enkel mankend stappen. Als ze geraakt 
worden door het rondspuitende bloed vallen ze af en 
moeten ze naar de kant. De laatste aspi die overblijft, 
wint. 

Bedenk de beste Cliniclowns-act

Maak duo’s en geef hen de tijd om een goede Clini-
clowns-act te doen. Na afloop heeft iedereen één stem en 
zal de meerderheid bepalen wie gewonnen heeft! Op 
jezelf stemmen is uiteraard niet toegelaten.

Levende Dokter Bibber

De leiding speelt een hevig bibberende patiënt op de 
operatietafel. Teken op je armen en benen verschillende 
cirkeltjes. De aspi’s zijn de chirurgen en moeten met een 
pincet proberen een aantal legoblokjes in een cirkel op 
het lichaam te zetten. Hou bij met een timer hoe snel elke 
aspi dat kan. De snelste chirurg wint.

Heb je een grote groep? Zorg er dan voor dat er meerdere 
patiënten zijn.

Besmetten

Voorzie voor elke aspi een wegwerpoverall of een wit 
T-shirt. Iedereen heeft een spuitje met verf, liefst allemaal 
met een andere kleur kleurwater erin, om elkaar te 
besmetten. Wanneer je drie verschillende kleuren op je 
pak hebt, ben je jammer genoeg op sterven na dood en 
moet je het spel verlaten.

EINDE VAN HET SPEL
De aspi die na alle opdrachten de meeste kwetsuren heeft, 
is de winnaar van het spel!

IDEEËN VOOR OP DE DOKTERSBRIEFJES
 x Eén been is afgezet: gebruik 

enkel je andere been (krukken 
zijn toegestaan)

 x Je hebt te veel op je gsm 
getokkeld: al je vingers worden 
samengebonden om te rusten

 x Neuscorrectie ondergaan: 
pleister op je neus

 x Arm verwond: armsteundoek, 
niet te wild spelen!

 x Je ogen moeten rusten: draag 
een ooglapje en wissel om het 
halfuur van oog

 x Je schouder moet rusten: 
verband errond

ZIEK IN DE KLINIEK TIP!
Zorg voor inkleding. Tover je lokaal om in een ziekenhuis, wachtzaal of dokterspraktijk. Verkleed je als arts of verpleegkundige en leef je helemaal in in je rol.

DOKTERSBRIEFJE

Ernstige verwonding
NEKBRACE

DOKTER A. DECOOMAN

STEMPEL ZIEKENHUIS

AFDELINGEN
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Gedaan met de verkiezingen! 
Zes jaar rust! Of toch niet?
Geen affiches meer in het straatbeeld, kalmte 
na een reeks heftige discussies, minder politici 
op die straatbarbecue of het eetfestijn, enz. De 
gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij en alles 
lijkt weer bij het oude.

Na de debatten in je gemeente, de rol die je als 
Chirogroep opnam en je stem op 14 oktober zijn 
de personen die je gemeente besturen bekend. 
Voor jou is het weer tijd om te doen wat je het 
liefste doet: spelen en je leden entertainen in de 
Chiro.

Fout!   Wel, vergeet vooral niet te spelen en 
je leden te entertainen, maar als je echt mee 
wil beslissen wat de er de volgende zes jaar in je 
gemeente gebeurt, volgt er nog een belangrijke 
stap. De nieuw verkozen meerderheid zal 
namelijk plannen maken, en het is belangrijk dat 
jongeren daar inspraak in hebben. De commissie 
Jeugdbeleid legt uit hoe het nu verder gaat in 
jouw gemeente en wat jullie als Chirogroep 
kunnen doen.
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WAT GAAT ER NU GEBEUREN? 
KRIJGEN WIJ EEN NIEUWE 
BURGEMEESTER?
Een aantal partijen in jouw gemeen-
te hebben een meerderheid gevormd 
en gaan de komende jaren samen 
de gemeente besturen. Dat kunnen 
dezelfde partijen zijn als de vorige 
zes jaar, of andere partijen. Het kan 
dus dat je een nieuwe burgemees-
ter krijgt, of dat de vorige op post 
blijft. In elk geval begint de nieuwe 
ploeg er pas aan op 1 januari 2019. 
Volgend jaar voeren ze bovendien 
nog voor een groot stuk de plannen 
van het vorige bestuur uit.

WAT NA 2019?
Goede vraag! Tijdens het jaar 2019 
houdt het nieuwe bestuur zich 
bezig met het opstellen van het 
meerjarenplan 2020-2025. In dat 
meerjarenplan legt de gemeente 
zichzelf doelstellingen op die ze 
tegen 2025 bereikt wil hebben. Doel-
stellingen op het vlak van mobiliteit, 
infrastructuur, onderwijs, sport, enz. 
En jeugd, natuurlijk! Die doelststel-
lingen moeten realistisch zijn en 
gekoppeld aan een budget.

TELT ONZE STEM NU NOG?
Natuurlijk! De gemeente is zelfs 
verplicht om de jeugdraad om 
advies te vragen. En niet alleen over 
het deeltje jeugd, maar over het 
volledige plan, want beslissingen op 
andere vlakken hebben een invloed 
op kinderen en jongeren. Zo’n meer-
jarenplan is wel een dik en moeilijk 
document, met veel gespecialiseerde 
woorden. Vraag je gemeentebestuur 
daarom om de plannen voor het 
jeugdbeleid op een verstaanbare 
manier te komen uitleggen op de 
jeugdraad.

READY, SET, GO! 
ONDERNEEM ZELF ACTIE!
Wacht niet tot het gemeentebe-
stuur bij jullie langskomt maar 
onderneem zelf actie. Laat zo snel 
mogelijk aan de partijen die het 
meerjarenplan schrijven weten 
welke verwachtingen jullie hebben 
op het vlak van jeugdbeleid. Iedere 
jeugdvereniging kan dat voor zich 
doen, maar je kan het ook gezamen-
lijk aanpakken door als jeugdraad 
met één stem te spreken. Zo heb je 
meer kans op succes. Gemeentebe-
sturen krijgen – in tegenstelling tot 
vroeger – van de Vlaamse overheid 
geen geld meer dat volledig naar 
jeugdbeleid moet gaan. Gemeente-
besturen kunnen dus beslissen om 
ineens een heel pak minder uit te 
geven aan jeugd. Wees op je hoede: 
vergelijk de budgetten met het vori-
ge meerjarenplan en vraag hierover 
informatie aan de jeugdconsulent!

STAAT DAN ALLES IN HET 
MEERJARENPLAN?
Nee, een meerjarenplan dient vooral 
om de grote beleidslijnen uit te 
zetten en het beschikbare budget 
te verdelen over de verschillende 
thema’s (cultuur, sport, infrastruc-
tuur). Hoe ze de doelstellingen die 
in het meerjarenplan staan bereiken, 
kan nog evolueren. In principe is het 
gemeentebestuur verplicht om bij 
elke beslissing die een invloed heeft 
op kinderen of jongeren opnieuw 
advies te vragen aan de jeugdraad. 
Ook hier geldt: neem het heft zelf in 
handen! Een jeugdraad kan op eigen 
initiatief een advies formuleren. Het 
gemeentebestuur is dan verplicht 
om te antwoorden waarom ze het 
advies wel of niet volgen.

Zoals je ziet, komen er spannende en 
boeiende tijden aan voor het jeugdbeleid 
in je gemeente! Heb je nog vragen? Weet je 
niet goed hoe je het moet aanpakken om 
gehoord te worden? Maakt je gemeentebe-
stuur plannen waar je het absoluut niet mee 
eens bent? Of gaat het juist keigoed met het 
jeugdbeleid in je gemeente? De commissie 
Jeugdbeleid hoort het graag. Je kan hen 
contacteren via jeugdbeleid@chiro.be of op 
hun Facebookpagina:  
facebook.com/commissiejeugdbeleid. Zij 
helpen je met plezier verder.
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aka de oud-leidingsfietsploeg van Chiro Kemzeke

Op een zonnige zondagochtend hebben we afgesproken met de 
fietsers van de JOL (Jong-Oud-Leiding) van de Chirojongens en 
-meisjes van Kemzeke, Juventa en Hermelinde, verenigd onder de 
naam JOL Chiro Kemzeke.

Vandaag staat er voor hen immers een jaarlijkse traditionele 
activiteit op het programma: ‘den bollekestocht’. We legden ons oor 
te luisteren onder de kerktoren van Kemzeke.

Door Bart

DP: Hoe zijn jullie hiermee begonnen?

Joris: Dat zal je aan de anciens moeten vragen.

Franky: Weet jij het, Herbert?

Toon: De traditie is ontstaan toen Harry en Piet als 
eersten naar de bivakplaats gefietst hebben. Daarna zijn 
we op zondag beginnen oefenen om naar de bivakplaats 
te fietsen en zo is de traditie ontstaan. Piet weet daar het 
fijne van. Maar het komt dus neer op de voorbereidingen 
van de bivakfietstocht.

Piet: Klopt, in 1985 hebben Harry en ik besloten om 
naar de bivakplaats te fietsen, met ons tweeën. De 
kampplek van dat jaar was Geel-Larum. We hebben toen 
een kaart meegenomen en zo zijn we beginnen fietsen.

DP: Met hoeveel fietsers zijn jullie in totaal?

Karel: Goh, dat zullen er wel wat zijn.

Toon: Hoeveel pakjes zijn er verkocht?

Dieter: Van onze nieuwe tenues zijn er 56 stuks verkocht.

Herbert: Er rijden verschillende groepen; sommigen om 
negen uur, sommigen om halftien en anderen om tien 
uur. Er fietsen ook enkele dames mee en zo heb je snel 
een grote groep.

DP: Komt dit dan neer op jullie nieuwe Chiroactiviteit?

Karel: Ja, eigenlijk wel. Het is een beetje Chiro voor ons, 
ja.

Peter: Alleen is het wat vroeger opstaan.

DP: Wat is jullie motivatie om te fietsen?

Bart: Ik kom voor de vele vrouwen die er zijn. (lacht) (Er 
is één vrouw aanwezig tijdens het interview, n.v.d.r.)

Herbert: Na het voetballen ben ik met fietsen gestart.

‘De Koningen van Half10’
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VRIENDEN ONDER ELKAAR: ‘DE KONINGEN VAN HALF10’ AKA DE OUD-LEIDINGSFIETSPLOEG VAN CHIRO KEMZEKE

Toon: Inderdaad, vroeger speelden we minivoetbal met 
de oud-leiding. Dat is toen geëvolueerd naar het fietsen 
zoals we dat nu doen.

Franky: Als voetballen niet meer lukt, tja, dan moet je 
gaan fietsen. Fietsen is zeker niet minderwaardig!

DP: Wat is het leeftijdsverschil tussen de jongste en de 
oudste fietser?

Karel: Oei, dat is wel veel. Ik denk dat Herbert de oudste 
is!

Toon: Mark is de oudste!

Franky: Klopt, 59 jaar.

Karel: En hoe oud de jongste?

Toon: Een van de meisjes, zeker?

Bart: Die zijn van 1992, 26 dus.

DP: Hoe staan jullie tegenover elektrisch fietsen?

(algemene hilariteit)

Bart: Als het maar niet op Strava staat, dat is het 
belangrijkste!

(Strava is een app die bijhoudt waar je fietst, over welke 
afstand en in welke tijdsduur, n.v.d.r.)

DP: Hebben jullie veel jaarlijkse evenementen?

Franky: Fietsen naar de bivakplaats.

Dieter: Onze bollekestocht vandaag!

Karel: En onze jaarlijkse barbecue.

Bedankt voor dit ochtendlijke gesprek en veel plezier 
op ‘den bollekestocht’!

‘De Koningen van Half10’
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Duik je materiaalkot in en verzin een spel met alles wat je er vindt! Hier enkele ideetjes.

“HET MATERIAALKOT BINNENSTAPPEN IS VOOR MIJ DE IDEALE MANIER 
OM TE BEGINNEN BRAINSTORMEN VOOR EEN NIEUWE CHIRONAMIDDAG”

AFVALBAK: goal die je kan 
ophangen, klep kan dienen als 
lanceerplatform, dingen eruit 
proberen te halen zonder dat de klep 
dichtvalt, hindernis in parcours, enz.

BLACKLIGHT: met blacklightverf 
codes aanbrengen in de lokalen, op 
leden, organiseer een fluorparty, enz.

CIJFERSLOT: mastermind, 
lassowerpen, iemand heeft de code 
van jouw slot maar wie?, enz.

DOEKEN: ideaal om een schim-
menspel mee te spelen, kampen 
bouwen, fakkels maken, in repen 
knippen en versiering mee maken 
door ze aan een koord te knopen 
en op te hangen door het ma-
teriaal/over het terrein, sauna/
zweethut mee bouwen, enz.

EMMER: stapelen en omke-
gelen, gaatje in maken en een 
constructie bouwen om zo een 
eigen fontein te maken, enz.

FLUOHESJE: perfect als ‘handi-
cap’ tijdens een sluipspel, als signaal 
gebruiken tijdens nachtspel (ophan-
gen en met zaklamp schijnen om te 
kijken waar je naartoe moet), enz.

GIPS: maak er eigen lam-
penkappen mee, standbeel-
den creëren, schrikwekkende 
maskers knutselen, enz.

HANDTASSEN: vind de vrouw 
op de markt met de juiste hand-
tas, baseball met handtaswerpen, 
impro-spel waarin je een handtas 
verkocht moet krijgen, enz.

IJS: blokken om een iglo mee 
te bouwen, voorwerpen invrie-
zen in een ijsblok, wie heeft 
het ijsblokje tegen zijn of haar 
buik onder de tafel, enz.

JUTEZAK: vullen met water-
ballonnen en de dichtgebonden 
zak gebruiken als bal bij rugby, 
nog eens klassiek zaklopen, enz.

KANO/KAJAK: omkantel-
wedstrijd, mee op tocht ne-
men maar degene erin mag 
de grond niet raken, enz.

LEGOBLOKKEN: construc-
ties laten nabouwen zonder te 
praten, andere vorm van levens 
waarbij grote blokken meer 
waard zijn dan kleine, enz.

MATRAS: opblazen en aan elkaar 
binden om zo een brug over het 
water te maken, ideaal om een 
chillhoek mee te maken, enz.

NYLONDRAAD: dingen mee 
laten zweven, struikeldraad 
met een alarm aan, gaan vissen, 
kettingen mee maken, enz.

OPBLAASBANDEN: roei-
wedstrijd, met helium vullen 
en oplaten, zoveel mogelijk 
opgeblazen banden in een auto/
kleine ruimte krijgen, enz.

PLUIMEN: om uit te delen 
als je een complimentje wilt 

HET ABC VAN JE 
MATERIAALKOT!
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geven, om vanop een hoogte te 
laten neerdwarrelen en leden 
te laten gokken in welk vak de 
pluim zal neerkomen, enz.

QUIZKAARTJES: random 
quizmoment in de loop van de 
namiddag, antwoorden al op voor-
hand geven, antwoord geven en de 
leden de vraag laten raden, enz.

REKKERTJES: knuffels laten ben-
jispringen, knikkerparcours (takken 
in de grond en rekkertjes ertussen 
spannen), mondharp, over je hoofd 
spannen en ze zonder aanraken naar 
beneden proberen te krijgen, enz.

SPONS: tienbal, onder je voeten 
binden en schoonmaken, stem-
pelfiguren uitsnijden, enz.

TAPE: iemand omgekeerd 
intapen die over het terrein moet 
geraken terwijl de anderen met 
dingen gooien die zo op die 
persoon kunnen blijven kleven, 
monden dichtkleven, enz.

UI: in je neus steken en om het 
langst niet wenen, als smokkel-
waar gebruiken in smokkelspel (je 
moet je ui opeten als ze je pakken), 
als tijdsindicator gebruiken (elke 
laag die eraf gaat, kom je dichter 
bij het einde van een spel), enz.

VERKLEEDKLEREN: verkleed 
naar een feestje/de stad gaan, leden 
iemand anders laten zijn voor een 
dag, pimpen met ander materiaal 
en zo een show organiseren, enz.

WINKELKAR: crashen in 
een muur van kartonnen do-
zen, een vliegtuig mee bouwen, 
gebruiken als bolderkar, enz.

ZONNEBRILLEN: om er-
voor te zorgen dat je van elkaar 
niet ziet naar waar je kijkt, als 
alternatief voor wimpels, enz.

Jaloers op wie dit allemaal kan 
verzinnen? Ga mee op Accu en 
word de beste spelverzinner ever!

Check het op chiro.be/accu.
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\TOT UW DIENST: SPOOR ZES¬

Chiro laat sporen na bij iedereen. Dat ene litteken op je knie of 
soms een litteken in de vorm van een herinnering. Hopelijk vooral 
positieve herinneringen. Zelfs 70-jarigen vertellen nog graag over 
hun carrière in de Chiro. Zo zie je maar: “Chiro is voor even, de 
herinneringen zijn voor het leven!” En het is vooral leuk om al die 
herinneringen nog eens boven te halen!

CHIROBINGO
Speel met je leidings-
ploeg de grote Chiro-
bingo. Maak voor ieder-
een van de leiding een 
bingokaart met daarop 
leuke situaties die 
weleens voorkomen als 
je in de Chiro zit. Laat 
iedereen tegelijkertijd 
hun kaart omdraaien. 
Wie als eerste vijf vakjes 
op een rij kan aanduiden, 
roept “Bingo!” En krijgt 
iemand de hele kaart vol? 

Tip: koppel er een 
leuke prijs aan. 

Wil je deze bingokaart 
aanpassen? Download 
je eigen versie via chiro.
be/dubbelpunt.

Achteraf kan je wie dat 
wil iets laten delen over 
de herinneringen en 
gevoelens die bovenko-
men bij het lezen van 
sommige situaties. Samen 
beseffen dat Chiro bij je 
blijft voor heel je leven 
is best intens. Het kan 
daardoor enorm groeps-
bevorderend werken.

Overvallen worden 
door dát gevoel als je 

een Chirovlag ziet.

Iets nooit meer willen 
eten of drinken omdat 
je er een overload van 

kreeg in de Chiro.

Studeren of in de 
tuin werken? In je 

Chirokleren, natuurlijk!

Op school of op het werk 
toch een beetje Chiro 
met je meedragen: je 

Chiro-onderbroek, een 
map met Chirosticker, 

je ring, je riem, enz.

Voor jou zijn er drie 
soorten schoenen: 
deftige schoenen, 
gewone schoenen 
en Chiroschoenen!

Als je regen hoort 
trommelen op het dak 
terwijl je in je bed ligt, 
hoor je flarden van het 
Bivaklied voorbijflitsen.

Je kamer, kot of huis 
pas opruimen als je 

beseft: het is hier erger 
dan in het Chirolokaal.

Je begrijpt niet waarom 
sommige volwassenen 

nooit meer spelen.

Je hebt vuile 
kleren en dan heb je 

Chirovuile kleren.

Paars, geel, groen, 
rood, blauw en 

oranje; dat is toch een 
logische volgorde?

Als er geen Chirona-
middag georganiseerd 

wordt: je afvragen 
wat mensen doen 
met die vrije tijd.

Bij aankoop van een 
slaapzak is het belang-
rijkste criterium: is hij 
geschikt om mee aan 

een kampvuur te liggen?

Een hele collectie bal-
pennen en alcoholstiften 

hebben liggen omdat 
die nog in je zak zaten.

Stiekem graag pipi 
doen in het bos of 

op een hudo.

Een stille groep 
kinderen? Die zijn iets 

aan het uitspoken!

Beken en kanalen 
beoordelen in functie 
van geschiktheid voor 

een vlottentocht of 
beekexploratie.

Als je nicnacjes ziet: je 
afvragen hoeveel je er 
in je mond kan steken.

Hotdogs? Jij neemt twee 
worsten, want in de 

Chiro deed je dat ook.

Je hebt minstens twee 
littekens overgehouden 

aan Chiroactiviteiten.

Er is moe, heel moe, 
en moe na het kamp.

Dat gerecht op 
bivak smaakt thuis 

nooit even goed!

Je vindt vrijwilligerswerk 
vanzelfsprekend en bent 
verbaasd als er geen hel-

pers gevonden worden 
in andere organisaties.

Een klein beetje 
jaloers zijn als 

iemand op kamp of op 
Chiroweekend vertrekt

Als je de naam van een 
dorp hoort waar je op 

kamp ging, moet je 
dat vermelden. Het is 

sterker dan jezelf.

Een conflict buiten je 
Chirogroep? Dan denk 

je altijd aan een situatie 
binnen je leidingsploeg 

en besef je hoe goed 
jullie samenwerken.

Chirobingo: Zet een kruisje als je jezelf helemaal herkent in een situatie. Als je een rij 

horizontaal of verticaal kan aanduiden, roep je “Bingo!”. Krijg je zelfs de hele kaart vol? Succes!

Leuk om te doen: deze bingo 
afdrukken op onderleggers voor 
het eetfestijn of op een andere 
plaats waar veel oud-leiding 
komt. Wat is er voor hen nog 
van toepassing?

Nog meer leuke methodie-
ken voor je leidingsploeg om 
stil te staan bij jullie enorme 
Chiro-engagement? Check de 
Facebookpagina of de Insta-
gram van Spoor ZeS voor extra 
ideeën.



1. Een emotionele boodschap aan 
de Chiromeisjes van Balegem: 
“Superdikke merci aan de lei-
dingsploeg van Chiromeisjes Ba-
legem voor de vele mooie jaren!! 
xxx Lindsey, Muri en Maan”

2. Jolien vindt de Chiromeis-
jes van Westmeerbeek 
één voor één toppers!

3. De Chiromeisjes van Rillaar 
gaan helemaal op in het jaarthe-
ma. Ze mogen best trots zijn op 
hun zelfgemaakte eenhoorntaart. 
Kunnen we die ergens bestellen?

<CHIRONIEUWS>

Scout tekent jaarthemafiguur
Bij Chiro Windeke zochten ze nog een mooie tekening van 
Eenhoorn, het jaarthemafiguur. Igor, die zelf bij de scouts zit, zorgde 
voor deze prachtige tekening van Eenhoorn, voor zijn zus Dahlia. 
Als dat geen mooie samenwerking is!

Vraag nu je tenten aan voor 
het bivak van 2019
Voor de zomer van 2019 start de 
aanvraagperiode op 5 november 2018! 
Zorg ervoor dat je op tijd je tenten 
aanvraagt bij het ULDK via jsm.be/
uldk. Je moet je als aanvrager al op 
voorhand geregistreerd hebben.

Je factuur van afgelopen zomer nog 
niet betaald? Dan kan je geen nieuwe 
tenten aanvragen. Zorg er dus voor 
dat die betaling zeker gebeurd is!

Familienieuws
Op 19 september is Gust gebo-
ren. Zoon van Ruben (marketing-
verantwoordelijke Groep Chiro). 
Geniet van je kleine spruit!

3
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VISSEN
21 feb - 20 maa
Je kan het niet met iedereen in de 
leidingsploeg even goed vinden, en dat zit 
je een beetje dwars. Maar gaat het om de 
relaties zelf, of om het feit dat daardoor 
je mening minder gehoord wordt? Je kan 
niet met iedereen bff ’s zijn én altijd je 
gelijk halen. Dus kop op en focus op het 
positieve.

Stomme stoot van de maand: een hete 
schaal met je blote handen vastpakken

RAM
21 maa - 20 apr
Het heeft je wat tijd gekost om je comfor-
tabel te voelen in de nieuwe leidings-
ploeg, maar nu heb je je draai helemaal 
gevonden en ga je er de volle 100% voor, 
zowel in je afdeling als je andere taken. Je 
enthousiasme wordt opgemerkt en kan op 
heel wat appreciatie rekenen.

Stomme stoot van de maand: met je 
vinger tussen de deur zitten

STIER
21 apr - 20 mei
Je hebt het gevoel dat je Chirogroep 
vasthoudt aan patronen en tradities, en 
niet erg openstaat voor verandering. Dat 
stoort je. Zelf wil je het graag eens over 
een andere boeg gooien. Om een kans op 
succes te hebben, kan je beter klein be-
ginnen, bijvoorbeeld met eens een ander 
spel tijdens de opening.

Stomme stoot van de maand: een cursus 
op je voet laten vallen

TWEELINGEN
21 mei - 20 jun
Een maand vol verrassingen staat voor 
de deur, de ene al wat positiever dan de 
andere. Probeer van de fijne momenten 
maximaal te genieten, en laat de minder 
positieve je niet te veel uit evenwicht 
brengen. Jij weet wat je wilt, en hoe je dat 
moet bereiken, dus met een stevige portie 
moed en wilskracht komt alles goed.

Stomme stoot van de maand: uitglijden 
op een natte vloer

KREEFT
21 jun - 22 jul
Je hebt al een beetje last van de herfst-
blues en lijkt niet de enige te zijn, want 
er hangt een sfeertje van lusteloosheid 
en vermoeidheid in de leidingsploeg. 
Misschien kan een nieuw project 
de vlam wel weer aanwakkeren? 
Een grootouderdag, leiding-
setentje of moestuin bijvoor-
beeld?
Stomme stoot van de maand: op je tong 
bijten

LEEUW
23 jul - 22 aug
Het mag dan buiten al wat druilerig zijn, 
in jouw hart schijnt non-stop de zon, en 
daar heeft een nieuwe liefde alles mee te 
maken. De duizenden vlinders in je buik 
doen je zweven, waardoor je er op alle 
vlakken keihard en met volle goesting 
tegenaan gaat. Hou dat humeur vast!

Stomme stoot van de maand: tegen een 
gesloten deur aan lopen

MAAGD
23 aug - 22 sep
Jij verheugt je nu al op de kerstsfeer, een 
overdaad aan lichtjes, warme choco-
melk, haardvuren en gourmetavonden. 
Decoratie uittesten, cadeaus bedenken 
en uitgebreide menu’s verzinnen? Jij zal 
je de komende maanden geen moment 
vervelen.

Stomme stoot van de maand: op een 
legoblokje stappen

WEEGSCHAAL
23 sep - 22 okt
Met je medeleid(st)er van dit jaar heb je 
echt het groot lot gewonnen: jullie vinden 
dezelfde activiteiten leuk, werken samen 
als de beste, kunnen altijd op elkaar 
rekenen en hebben hetzelfde gevoel voor 
humor. Maar weet hij of zij hoezeer je 
hem of haar waardeert? Hoog tijd om dat 
eens te laten merken!

Stomme stoot van de maand: je teen 
stoten aan de tafelpoot

SCHORPIOEN
23 okt - 22 nov
Iemand in je nabije omgeving heeft jou 
iets belangrijks te vertellen, maar doordat 
jij vooruit raast in je drukke leven heb je 
daar geen oog voor. Om de boodschap-
per de aandacht te geven die hij of zij 
verdient, zal je even op de pauzeknop 
moeten duwen. Dan kan je meteen 
ontdekken hoe heerlijk dat is.

Stomme stoot van de maand: een traptre-
de overslaan

BOOGSCHUTTER
23 nov- 21 dec
Na bijna anderhalve maand zien jouw 
cursussen er nog verdacht blanco uit, en 
ook de Chirotaken blijven maar komen, 
om nog te zwijgen van je andere hobby’s 
en vrienden. Om in december niet in de 
problemen te komen, kan je maar het 
beste in het timemanagement vliegen. 
Strakke planningen, here you come.

Stomme stoot van de maand: uit je bed 
vallen

STEENBOK
22 decr - 20 jan
Een varkensstal is nog proper in vergelij-
king met hoe jullie lokalen er na amper 
twee maanden al bij liggen. Gelukkig kan 
je perféct het nuttige aan het aangename 
koppelen, en met wat snacks, pauzespelle-
tjes en muziek van een grote schoon-
maak de ideale teambuilding voor jullie 
kersverse ploeg maken.

Stomme stoot van de maand: in je vinger 
snijden

WATERMAN
21 jan - 20 feb
In je Chirogroep loopt het de laatste tijd 
niet bepaald van een leien dakje, maar ge-
lukkig zijn jij en je bodemloos vat energie 
er om het een en ander recht te trekken. 
Met wat hulp verwezenlijk je meer dan 
alleen, dus zoek wat straffe sidekicks om 
je bij te staan, want there is no ‘I’ in ‘team’.

Stomme stoot van de maand: over lucht 
struikelen

CHIROSCOOP



Chiro, daar blijf je  
aan vasthangen 

ONZE WINKELS
Aalst, Molenstraat 65, 053-70 13 80 | Antwerpen, Kipdorp 30, 03-202 24 71 | Brugge, Katelijnestraat 67, 050-33 86 51 | 
Brussel, Kolenmarkt 85, 02-511 44 31 | Gent, Hoefslagstraatje 1, 09-233 87 87  | Hasselt, Vaartstraat 14, 011-23 14 89 | 
Heist-op-den-Berg, Bergstraat 34, 015/369 359 | Leuven, J.P. Minckelersstraat 29, 016-29 97 84  | Mechelen, O.L. Vrou-
westraat 34, 015-41 02 34 | Roeselare, Delaerestraat 16, 051-24 35 11 | Sint-Niklaas, Stationsstraat 77, 03-766 07 66 | 
Turnhout, Sint Antoniusstraat 37,  014-42 15 13 | 
Commerciële dienst en magazijn: Langstraat 24, 2140 Borgerhout, 03-270 04 44

Keukenhanddoek Chiro Fair trade: 4,95 euro

Keukenschort ‘Ik (k)ook!’ Fair trade: 12,95 euro

Pannenlap Chiro Fair trade: 4,95 euro

Ovenwant Chiro Fair trade: 5,95 euro

]foto: jan sneyers[

Chirogoesting?
Ik (k)ook!



De Chiromeisjes en -jongens van Staden zijn verzot op eenhoorns! 
Daarom leefden ze zich helemaal uit tijdens hun Startdag met deze 
fantastische unicorn entree !

Lees nu elke maand 
gratis Dubbelpunt!

Vraag aan je 
groepsleiding of ze voor 

jou een abonnement 
aanvragen via het GAP.


