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VRIENDEN ONDER ELKAAR

Inkleding: Verover je buurt!  

Verover je buurt 
in ‘t klein
★★ Gebruik de poster die jullie in 

het begin van het jaar opge-
stuurd kregen om je buurt in 
kaart te brengen.

★★ Teken, schilder of maak een 
collage van jullie lokalen en de 
omgeving: de verschillende wij-
ken, het dorpsplein, de kerk, het 
gemeentehuis, enz.  Het zou fijn 
zijn als het een ‘real life’-kaart 
wordt.  Je kunt dat tijdens de 
viering zelf maken, maar ook 
op voorhand.  Dan kun je ze de 
24e november op het Chirofeest 
onthullen.

★★ Neem de poster mee naar de 
viering, en hang ‘m nadien zo 
zichtbaar mogelijk op in de 
lokalen.

Verover je buurt 
in ‘t groot
★★ Laat je inspireren door de poster 

die jullie in het begin van het 
jaar opgestuurd kregen om je 
buurt in kaart te brengen.

★★ Maak een grote tekening of ma-
quette op een pleintje aan jullie 
lokalen, of in de kerk.

★★ Leg een wandel- of fietsparcours 
aan dwars door de buurt.  Zorg 
voor gekke Chiro-uitdagingen 
voor de leden en voor gezellige 
opdrachten om met de buren te 
doen.  Nodig iedereen zeker uit 
voor de actie ‘Allé, Wandel Mee’ 
in maart.  Meer info daarover 
vind je op chiro.be/jaarthema.

Je wilt nog meer actie op Christus 
Koning?  
Op p. 12 vind je een uitgewerkt spel!  

Verhalen voor in de viering 
of bezinning
Algemeen 
Op een feestdag komen we samen 
om verhalen te vertellen: over hoe 
het met ons gaat, over waar we spijt 
van hebben en waar we van dromen, 
soms een verhaal over vroeger of 
van elders.  Gebruik zoveel mogelijk 
teksten waar jullie zelf achter staan, 
liefst stukjes die jullie zelf schrijven.  
Inspiratie nodig?  Stuur een mailtje 

naar zingeving@chiro.be.  Grote 
verhalen vind je in oude en moder-
ne sprookjesboeken, in de krant, in 
het Baggerboek en in Neerslag (twee 
Chiro-uitgaven vol verhalen en me-
thodieken, te vinden in De Banier).

Bijbel
Als jullie samen met de parochie 
Christus Koning vieren, komen 
verhalen over Jezus aan bod: hoe hij 
iedereen opriep om niemand uit te 
sluiten en hoe hij mensen met de 
minste mogelijkheden op de eerste 
rij zette.

Wouter, Lena, opa 
en de hele buurt
Een Wouter-de-kabouter in elke 
afdeling?  Knutsel of koop een 
kabouter, versier hem of kleed hem 
in de afdelingskleuren en laat hem 
een heel Chirojaar meespelen met 
jullie tofste spelletjes.  Doorblader 
de jaarthemastrip die bij de vorige 
Dubbelpunt zat nog eens, dan doe je 
zeker inspiratie op!

VOOR DE CHRISTUS KONING-VIERING

Christus Koning - 24 november 2013

Ergens eind november, de 24e om precies te zijn, vieren vele 
Chirogroepen feest.  Terecht: een heel jaar samen Chiro maken, een 
spetterend bivak beleven en elke week weer samen spelen, dat 
verdient een feestdag.  Ideeën voor inkleding en een Christus Koning-
viering, al dan niet in samenwerking met de parochie, vind je hier.

De bomen op het plein 
De bomen op het plein, voor 
iedereen in de buurt een vertrouwd 
beeld.  In de zomer is het heerlijk in 
hun schaduw, op een van de bankjes 
of gewoon op de grond tegen hun 
stam.  In de winter, wanneer er 
een dik pak sneeuw op de takken 
ligt, zijn ze mooi genoeg voor een 
postkaart.  Vele zondagnamiddagen 
staan ze rustig te kijken naar de 
spelende Chirokinderen, de andere 
dagen van de week staan ze gezellig 
te wachten tot er iemand voorbij 
wandelt of fietst.
Eens waren alle bomen nog maar 
heel kleine plantjes.  Ze wiegden in 
de wind en stoeiden met elkaar.  O, 
wat was dat een vrolijk gedoe.  Al-
lemaal zochten ze met hun wortels 
in de grond naar eten en drinken en 
boven hun hoofd zorgde de zon dat 
ze het niet koud hadden en konden 
groeien.  Op een herfstige dag, zoals 
vandaag, merkten ze dat ze al zoveel 
voedsel uit de grond hadden gehaald 
dat alles op raakte.  Ze kregen hon-
ger en hun humeur werd grimmig.  
Een stevige flinke boom zei: “Wij 
zijn hier met te veel, enkelen zouden 
moeten verhuizen.” – “Nee,” ant-

woordde een groene kastanje, “we 
houden zo van deze grond, we zijn 
hier geboren en hier wil ik blijven!”
Gelukkig waren enkele bomen zo 
wijs om voor te stellen alle kruinen 
bij elkaar te steken om een oplossing 
te zoeken voor de hongersnood.  “Ik 
wil wel verhuizen naar een huis: 
eerst kerstboom zijn en daarna in 
een tuin gaan wonen,” opperde een 
klein dennenboompje.  “Dan ga ik 
jullie wel erg missen,” voegde hij er 
met een stil stemmetje aan toe.  Een 
oud beukenboompje (beukenbomen 
groeien traag) wreef even onder zijn 
kruin, het werd heel stil op de verga-
dering en toen opende hij zijn mond 
en sprak: “Vrienden, als we nu eens 
ieder jaar onze bladeren lieten vallen 
voor we onze winterslaap begonnen, 
dan zou er de komende lente nieuw 
voedsel zijn voor iedereen!”
Iedereen juichte dat voorstel toe 
en sindsdien laten alle bomen hun 
bladeren vallen in de herfst.  En 
kijk: in enkele jaren werden ze nu 
allemaal groot en sterk.  “Zie je wel,” 
fluisterde de beuk tot de eik, “als 
iedereen gul is met wat je zelf hebt, 
dan is er genoeg voor iedereen.”

Slot: jaarthemalied

Nog meer leuke teksten en metho-
diekjes nodig?  Kijk dan eens in het 
tekstenboekje ‘Binnenstebuiten’ 
dat Spoor ZeS in samenwerking met 
Welzijnszorg maakte.  Je kunt het 
bestellen door een mailtje te sturen 
naar spoorzes@chiro.be, en dan 
krijg je het gratis toegestuurd.  

WijkUit!
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