
Druk deze pagina’s dubbelzijdig af.  Leg de drie A4-vellen op 
elkaar en knip ze doormidden.  Leg de bovenste helft op de 
onderste helft en plooi alle blaadjes in tweeën zodat je een mooi 
boekje krijgt!  Zo past het jaarthema perfect in de zak van je 
Chirorok, -short of –hemd.  ;-)

Nog meer jaarthema?  
Surf naar geefkleur.chiro.be.

GEEF XTRA KLEUR
AAN JE KAMP! 

Tien dingen waardoor je kamp  
nog feller schittert 

18

Verbonden door kleur 
Voorzie linten of touwtjes in alle afdelingskleuren.  Geef iedereen 
een lintje of een touwtje.  Ergens tijdens een bezinningsmoment 
geef je de opdracht om alle stukjes aan elkaar te knopen.  Op het 
einde knip je de lange sliert dan weer door, zodat iedereen een 
stuk mee krijgt waar twee kleuren aan elkaar geknoopt zijn.

7

MISS EN MISTER KLEUR 

Geef je bivak nog meer kleur met dit rodedraadspel.
Miss en Mister Kleur is een wedstrijd waar iedereen aan 
kan deelnemen.  Daag je leden uit iedere dag de zotste 
kleurencombinaties te dragen.  Je mag uiteraard ook verschillende 
motiefjes (streepjes, ruitjes, bolletjes, bloemen, enzovoort) 
combineren.  Hoe gekker, hoe liever!  Wie daar tien dagen lang in 
uitblinkt, krijgt de felbegeerde titel van Miss of Mister Kleur!.  Vergeet 
niet iedere dag een miniprijs uit te delen of een klassement bij te 
houden om de wedstrijd levendig te houden.

Batik met jouw groep alle mogelijke witte kledingstukken als 
knutselactiviteit en zet samen een stap naar de overwinning.

IV
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INTRO: HET JAARTHEMA GAAT MEE OP KAMP!
Hey, jij daar!

Ja, jij.  Je gaat op kamp hé?  Zalig!  Mag ik met je mee?

Wie ik ben?  Ik ben ‘Geef Xtra kleur!’, het coolste kampkleurboekje 
dat je kunt bedenken.  Ik heb een bijzondere eigenschap.  Ik maak 
mezelf onzichtbaar.  Als je me helemaal hebt gelezen, zit ik in je 
hoofd.  Niks in je handen of in je mouwen en toch zorg jij voor een 
kleurrijk spektakel.

Ik zie je glimlachen.  Dan gaan we er samen voor, voor een magisch 
kamp met veel kleur!
Nog één ding.  Mocht je me na het lezen zoeken, ik lig in die 
hangmat daar!  Languit te genieten van het jaarthema op kamp.  ;-)

23

Schilder groen in alle bomen,
geef het blauw weer aan de zee
en verzamel alle kleuren
Lijkt je dat geen goed idee?
Owowowowowow
Kus het rood terug in mijn lippen
En dan houd je het niet droog
En zo bouwen wij gezellig onze eigen
regenboog

Want je hoeft echt geen indiaan te zijn
om pluimen op te strijken
Een Chinees of een albino-Afrikaan
Neeeeee!
Iedereen is toch de moeite waard,
De moeite waard om te bekijken
en iedereen geeft kleur aan ons bestaan

Refrein

Kom erbij, wees jezelf
Dan opent zich een deur
Leef je dromen, pluk de dag
En geef de wereld kleur

Owowowowowow

Kom erbij, wees jezelf
Dan opent zich een deur

Refrein

8

V
SPELEN MET DE SPECHT:  
ZIJN FAVORIETE GROTE SPELEN 
Levend vier-op-een-rij
Neem een groot stuk stevig 
karton of een houten plaat en 
maak er gaten in zodat je het 
spelraam van vier-op-een-rij 
nabootst.  Verdeel je groep in 
twee ploegen en zet gele en rode verf klaar.  Schilder de gezichten 
van de spelers van het ene team volledig in het geel en van het 
andere team in het rood.  Je bent klaar om te spelen.  In deze 
levende versie steken de spelers om beurten hun hoofd door een 
van de gaten en zo probeer je vier-op-een-rij te scoren.
Je kunt afdelingen het ook tegen elkaar laten opnemen.  Voorzie 
groene en blauwe verf als de rakwi’s het tegen de keti’s opnemen.

Neem leuke foto’s en deel ze met 
#ChiroGeeftKleur.

17

Bezinningstekst: Niemand anders dan mezelf
Vandaag heb ik een oranje broek aangetrokken met daarbovenop 
een groen T-shirt en een roze vestje.  Ik droeg blauwe oorhangers 
en gele lipstick.  De hakken van mijn schoenen waren wel 
tien centimeter hoog en mijn veters twee meter te lang.  Mij 
armen waren bedekt met pastelkleurige armbanden en mijn 
lenzen hadden wisselende tinten.  Mijn tasje bestond uit 
imitatiekrokodillenleer en al mijn vingernagels waren met kleine 
gezichtjes opgesmukt.
En weet je, mensen zeiden dat ik raar was en dat ik niet meer 
dezelfde was als vroeger.  Terwijl ik enkel even mijn vrolijkheid van 
binnenin naar buiten had gebracht.  Morgen draag ik wel weer mijn 
jeansbroek en slobbertrui.  En dan ben ik nog altijd niemand anders 
dan mezelf.
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Zing het jaarthemalied 'Regenboog' 

Ik hou niet van grijze zielen
Van een blanco wit papier
Of van een donkergrauwe wereld zonder pit
De Chirowereld is een plek
waar alles draait om jouw plezier
En net daarom beloof ik jullie zwart op wit:

Ik schilder groen in alle bomen,
geef het blauw weer aan de zee
Ik verzamel alle kleuren
Lijkt je dat geen goed idee?
Owowowowowow
Ik kus het rood terug in jouw lippen
En dan houd ik het niet droog
En zo bouw ik vrolijk verder aan mijn eigen
regenboog

Zet maar snel je roze bril op
en bak het maar eens bruin
Loop een blauwtje
maar wees nooit een grijze muis
Ben je groen achter je oren?
Laat gerust eens van je horen
In de Chiro heeft echt iedereen
een thuis

3

LUISTER NAAR 'GEEF KLEUR!' 
Deze zomer organiseer je in een handomdraai een fantastisch 
slaapzak-ligconcert op kamp!  Daar zorgen de jaarthemavogels uit 
het luisterverhaal van het jaarthema voor.  Geniet tijdens de platte 
rust of vlak voor het slapengaan.  Of gebruik het als wekmoment.  
Download alle afleveringen die het ‘Huis van Eustachius’ voor het 
jaarthema in elkaar bokste op geefkleur.chiro.be/verhaal.
Als voorprogramma zingen de Bekking Vogels deze gevleugelde 
woorden in je linkeroor: “Lay down and listen to ‘Geef Kleur!’”

I

16

VIII
KLEUR OM STIL VAN TE WORDEN
Als je kleur geeft, is dat volle bak!  Dat moment van even-rust-op-
kamp is altijd welgekomen.  Chiro blijft verwonderen, in teksten, 
met symbolen en door gesprekken.

9

Snooker of pool in het groot
Dit spel speel je best op een aardeterrein of op zand.  Neem zes 
waskommen of emmers die je tot aan de rand ingraaft zodat je 
een snooker- of pooltafel nabootst.  Baken het snookerterrein af 
met sjorbalken, ook je keu is een sjorbalk.  Leg een hoop plastic 
voetballen op je extra large snookertafel en probeer die in de 
waskommetjes te mikken.  Je hoeft je niet aan de officiële spelregels 
te houden.  Maak je eigen versie, dat is des te leuker!
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KOKEN MET KLEURSTOF! 
Hoor je dat?  Het geluid van een mixer, het geklop van een garde en 
tussendoor de nodige lachsalvo’s.  Koks: wat zouden we zonder hen 
zijn op kamp?  Elke dag toveren ze verschillende maaltijden op tafel.  
R-E-S-P-E-C-T!
Stel je kookploeg voor om een flinke geut jaarthema toe te voegen 
aan het eten.  Met kleurstof koken kan heel bizarre en verrassende 
resultaten op je bord geven.  Durft de kookploeg het aan om je 
blauwe spaghetti te serveren?  Of staat iedere dag het hele menu in 
het teken van een andere kleur?
We voelen het aan alles: een kleurendiner is in de maak!

II

GELE DAG PAARSE DAG

GROENE DAG 21

X
EEN REGENBOOG ROND HET KAMPVUUR 
Een rustig moment is meestal een sfeervol moment.  Met de hele 
bende rond het kampvuur zitten is ook een bijzonder moment.

Gekleurd kampvuur
Lijkt een kampvuur met blauwe, groene of paarse vlammen je wel 
iets om het werkjaar af te sluiten?
Google dan eens op ‘mystical fire’!

10

Action painting 
Verfspelen to the next level!  Neem een groot zeil, verf in 
verschillende kleuren en allerlei materialen om de verf de 
verspreiden.  Speel tikkertje met verf op een spons, spuit om 
het hoogst met spuitjes en verdunde verf, of meng de verf met 
zeep en het op je buik schuiven kan beginnen.  Het resultaat is 
gegarandeerd kunst.

15

Foto van Luisa in het midden, geflankeerd door Marlies (links) en Sofie (rechts)
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IX
DE K VAN KLEUR EN KAARTJES 
Postkaartjes schrijven.  Het hoort bij het kamp als mayonaise 
bij frieten.  Pimp je postkaartje dit jaar en stuur wat kleur mee!  
Wrijf je hand in met je afdelingskleur en plaats letterlijk de enige 
echte ribbel- of rakwihandtekening op je kaartje.  Heb je liever 
woorden?  Dompel je vingers onder in verf en vorm letters met 
je vingerafdrukken!

5

TAFELMOMENTJES VAN DE TOEKAN 

Kleuren voelen
De deelnemers aan dit spel zijn 

geblinddoekt.  Leg een voorwerp 
voor hen op tafel, bijvoorbeeld een 

sinaasappel.  Het doel van het spel 
is NIET om als eerste te zeggen: ‘Dit 
is een sinaasappel.’  De kunst is om 
als eerste uit te schreeuwen: ‘Ik voel 
oranje!’

III

“Raf, zo’n lekkere kleur heb ik nog nooit 
gegeten!”
“Toekan, kleur is iets wat je ziet.  Je kunt 
dat niet proeven!”
“Ha, spijtig!  Ik ben kleurenblind maar ik 
kan kleuren voelen.”

14

KLEURGEVERS
In de loop van het werkjaar lanceerden we een oproep om 
‘kleurgevers’ te nomineren.  Kleurgevers zijn mensen die de Chiro op 
een fijne manier divers maken.  Een van die kleurgevers is Luisa.

Luisa is 17 jaar en van Braziliaanse afkomst.  Als 
uitwisselingsstudente verblijft ze bij een gastgezin in Ertvelde.  
Dat gezin is een op-en-top Chirofamilie, dus komt Luisa al snel bij 
Chiro Sjaloom terecht.  Een jaar lang entertaint ze samen met haar 
medeleidsters Marlies en Sofie de ribbels.  Haar kennis van het 
Nederlands verbetert week na week en met haar lieve en zonnige 
karakter verovert ze in geen tijd de harten van iedereen.

“De Braziliaanse vlag is kleurrijk maar wat dan gezegd van de Chiro?  Ik 
heb me geweldig geamuseerd.  De ribbels zijn echte schatten en ik heb 
er fantastische vriendinnen bij!  Het allerstrafste aan de Chiro vind ik het 
groepsgevoel.  Dat kun je niet uitleggen.  Je weet pas wat het is als je in 
de Chiro zit!”

Ongetwijfeld lopen er op jouw kamp ook kleurgevers rond.  Ga naar 
die personen toe en zeg: ‘Merci dat jij mijn kamp extra kleur geeft!’  
Maak een selfie en deel de foto met #Chirogeeftkleur.

VII

11

SPELEN MET DE SPECHT:  
ZIJN FAVORIETE KLEINE SPELEN 

Blaasvoetbal 
Speel voetbal in het klein.  Maak met vier bekers twee goals aan 
de korte kanten van de tafel.  Als iedereen rond de tafel zit, verdeel 
je de ploegen zo dat geen twee ploegleden naast elkaar zitten.  
Gebruik een pingpongbal en blaas die met je mond tot in het doel 
van de tegenstander!

VI
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Kleurenblind zijn is oke! 
Leef je op een wit blad uit met (vinger)verf.  Plaats er kleurrijke 
lijnen en stippen op.  Plooi het blad even dubbel, druk goed aan en 
plooi het weer open.  Doe dan met je buren de Chiroversie van de 
Rorschachtest.  Daarbij is het de bedoeling dat de proefpersoon een 
figuur herkent in je kleurrijk geklad.

19

Schrijfgesprek met een veelkleurenbalpen
In tijden van sms-taal en Snapchat is een schrijfgesprek old school 
maar met een veelkleurenbalpen heeft het iets hips.  
Neem drie tot vijf bladen papier en schrijf er bovenaan links je 
naam op.  Bovenaan rechts schrijf je enkele namen van medeleden, 
bijvoorbeeld degene die rechts van je zit, iemand die je wilt 
bedanken, iemand die je heel goed kent, iemand die je niet goed 
kent.  Zo komt iedereen aan de beurt.  Schrijf op ieder blad een 
vraag die je persoonlijk aan iemandt wil stellen.  Dat kan heel 
ernstig zijn, of gewoon iets waar jij soms over nadenkt.  Geef het 
blad vervolgens aan die persoon, die zijn of haar antwoord noteert 
op jouw vraag.  Dan bezorg je het blad terug aan de vragensteller 
die jouw antwoord kan lezen.
Werk met kleurcodes om te antwoorden.
✚ Blauw: de vraag
✚ Rood: als het antwoord een serieuze of geheime boodschap 
bevat
✚ Zwart: als je een grappig antwoord formuleert
✚ Groen: als je de vraag beantwoordt met een nieuwe vraag

Uit respect voor elkaars (soms heel persoonlijke) antwoorden kun je 
na het schrijfgesprek al het gebruikte papier verbranden.

12

Voetbal met extra kleurkaarten
Toch liever de grote voetbalversie?  Laat je scheidsrechter naast 
gele en rode kaarten ook met blauwe kaarten zwaaien als iemand 
een schwalbe maakt, een lucky goal scoort, enzovoort.  Als de 
scheidsrechter de groene kaart opsteekt, mogen de spelers enkel 
in een bepaalde taal met elkaar communiceren: je spreekt iedereen 
met zijn of haar familienaam aan die je vrij in het Frans vertaalt 
(Vandenbroecke wordt Du Pantalon) en als je een medespeler 
duidelijk wilt maken dat je een pas wilt ontvangen, roep je ‘je suis 
libre’!  Is je Frans niet zo goed?  Ga dan voor het Jommeke-Spaans: 
elk woord dat je zegt, eindigt op -os.

Vlooienspel
Blad-steen-schaar (of schaar-steen-
papier) beu gespeeld om een winnaar 
aan te duiden?  Ga op zolder of in 
de kringwinkel op zoek naar het 
vlooienspel.  Wie het eerst zijn of haar 
kleur aan plastieken ‘vlooien’ in de pot 
heeft gewipt, is de winnaar van het spel!

13

Op de foto dankzij de Lotto
Afdelingsfoto’s zijn de max.  Als je op de volgende fotoavond 
na het kamp eens verrassender uit de hoek wil komen, is 
er dit Lottomoment.  Speel met de hele groep Lotto, het 
trekkingsspel met de gekleurde balletjes – in dit geval gebruik 
je de afdelingskleuren.  Op voorhand heb je elk lid, elke leider 
en elke leidster een nummer toegekend dat overeenkomt met 
een balletje in hun afdelingskleur dat in de trommel zit.  Trek van 
elke afdelingskleur een balletje.  De uitverkorenen bedenken 
een toffe pose en gaan samen op de foto.  Dat is wat je noemt 
een kleurrijke foto!


