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Het jaarthemaverhaal: deel 3  
Raf is trots op de gele veer die hij kreeg van 
de kanarie.  Maar er is één vogel die nog 
trotser is op zichzelf.  Een blauwe fashiongoeroe die 
er altijd fantastisch uitziet, verslaafd is aan zijn eigen 
spiegelbeeld en die zo hard blinkt dat het bijna pijn 
doet aan je ogen.  Die schoonheid houdt hij niet 
alleen voor zichzelf, het liefst zou de blauwe reiger 
alle vogels restylen volgens de laatste modetrends.
Leg je haar goed, trek je mooiste Chirokleren aan en 
geniet van het derde deel van ons verhaal!  Je kunt 
het beluisteren op geefkleur.chiro.be/verhaal.

Wie is wie? 

#ChiroGeeftKleur  
Pareltjes van foto’s én filmpjes zien wij verschijnen op 
het tagboard!  Wil jij ook met je foto op de jaarthe-
mapagina’s van Dubbelpunt?  Gebruik de hashtag 
#ChiroGeeftKleur en vermeld je Chirogroep.

Chiromeisjes Sint-Martinus Beveren

Chiro Noorderwijk

Soort: reiger
Jarig op: 21 december
Geboren in: MerksPLAS Hobby: zichzelf bewonderen in het waterLievelingseten: goudvissen, karpers en andere levende wezens die hij uit het water kan pikken

Lievelingskleur: cyaanKenmerken: 
- is heel ijdel
- heeft lange poten
- je kunt hem vaak spotten in de buurt van vijvers
- heeft vaak blauw bloed  Favoriete uitdrukking: Een blauwtje lopen
Wist je dat ...: 
Reigers door hun lange poten familie zijn van de roeipotigen? Die telt meer dan 67 soorten!

Blauwe
Reiger

18
]DECEMBER 2015[



Het ei van december: the blue one
 Chiro in de stad 

“VOETBALLEN OP DE GROTE MARKT”
Chiro in de stad?  Het kan!  Dat 

bewijzen de 43 Chirogroepen 
die wekelijks werking hebben 

in Gent, Antwerpen en Brussel.  
Zij bouwen niet elke week 

kampen in het bos, maar ver-
zinnen de graafste stadsspelen, 

spelen gotcha in de metro, en 
houden een sneeuwballenge-
vecht in het park.  Uiteindelijk 

wil iedereen in de Chiro toch 
hetzelfde: kinderen de tijd 

van hun leven bezorgen.  Daar 
is de kersverse leidingsploeg 

van Chiro Schaarbeek - nog 
maar drie maanden oud!  - het 

volmondig mee eens.  Onder 
het motto ‘Spelen is een taal 

die elk kind spreekt’ staan 
zij elke week open voor de 

kinderen en youngsters in het 
multiculturele Schaarbeek.  
Wij vroegen hen, en andere 

Brusselse Chiroleiding, uit over 
Chiro in de stad.

 
DUBBELPUNT: Dit nummer gaat 
over zonde.  Doen jullie weleens 
iets dat niet mag?

Elie: Twee jaar geleden zijn we 
gaan voetballen op de Grote Markt 
in Brussel.  Keiplezant!  Toen we 
aan ons spelletje baseball wilden 
beginnen, kwam de politie langs 

om ons weg te sturen.  Dat was er 
blijkbaar toch wat over.  Gelukkig 
konden ze er nog wel om lachen
Mimi: Enkele jaren geleden is er 
een afdeling bij ons een kijkje gaan 
nemen in de riool.  Dat was mis-
schien een beetje gevaarlijk, maar 
wel superspannend.  Bon, het was 
eens iets anders!
Brenda: Wij spelen, net zoals de 
andere groepen, heel vaak in de 
metro.  Misschien niet direct ver-
boden, maar we hebben wel altijd 
veel bekijks!  Nu ja, de mensen 
worden blij van lachende kinderge-
zichten te zien.  Zo kleuren we met 
onze Chirogroep de stad.
 
DUBBELPUNT: Wat vinden jullie 
zo leuk aan Chiro in de stad?
Youssra: Chiro in de stad is bij-
zonder!  Er zijn zoveel plaatsen in 
onze buurt om te verkennen.  Zijn 
we het ene park beu, dan nemen we 
de metro naar de andere kant van 
de stad, en dan zien we weer iets 
nieuws.  Onderweg komen we altijd 
wel iets bijzonders tegen.  Ook voor 
mijn rakwi’s is dat een hele ont-
dekkingstocht.  Vaak kijken ze hun 
ogen uit.  Er is zoveel keuze.
Brenda: We moeten vaak wel 
op zoek gaan naar leuke parkjes, 
velden, enzoverder.  Maar ze zijn er, 
zeker als je je weg een beetje weet.  
De kinderen komen daar niet elke 
dag, dus ze vinden het ook snel bij-
zonder.  Dat maakt Chiro een echt 
avontuur voor hen: ze doen er iets 
wat ze niet elke dag kunnen doen.   
Ylberina: En spelen kan gewoon 
ook op straat of op pleintjes.  De 
stad is eigenlijk onze persoonlijke 
speelplaats.   
Youssra: Er is ook veel volk op 
straat om mee te spelen.  Wij zijn 
niet alleen in de stad, er zijn veel 

groepen.  Maar we zijn wel allemaal 
jongeren die willen spelen.  Dat 
maakt de kinderen ook blij.

DUBBELPUNT: Wat is de leukste 
activiteit die jullie al gedaan 
hebben?
In koor: Spelletjes in de metro!
Elie: Of op de tram of in de bus.   
Sofie: Enkele jaren geleden heeft 
de stadswerking een zeepkisten-
race georganiseerd, daar spreken 
de Brusselse Chirogroepen nog 
over!  Nu dromen we nog van een 
vlottentocht op het kanaal.  Maar 
dat mag waarschijnlijk niet ...   
Ylberina: Vorig jaar hebben we 
een groot straatspel gedaan.  Alle 
kinderen uit de buurt mochten 
meespelen.  Dat is leuk, het zorgt 
voor leven in de buurt en de ouders 
leren zo ook de Chiro kennen.

DUBBELPUNT: Vinden jullie het 
moeilijk om Chiroactiviteiten in 
de stad te organiseren?
Ylberina: Het enige wat echt lastig 
is, is een eigen lokaal vinden.  Onze 
Chirogroep bestaat tien jaar en we 
hebben er veel leden bij gekregen 
de laatste jaren.  Ons lokaaltje van 
vroeger is daardoor erg krap ge-
worden.  Bon, we zijn ermee bezig!  
Hopelijk mogen we volgend jaar 
verhuizen, maar het is een lange 
zoektocht geweest.
Youssra: Nieuwe leiding vinden 
is ook niet altijd even gemakke-
lijk.  Wij hebben er dit jaar keiveel 
speelclubbers bij gekregen.  Dat is 
natuurlijk tof, dat er zoveel kin-
deren bij willen komen, maar we 
kunnen wel nog een helpende hand 
gebruiken.

Bedankt voor dit gesprek, meisjes.
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