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Woorden
Woord van de Groepsleiding

Lieve ouders en leden,
Het nieuwe werkjaar is nog maar goed begonnen of we zijn hier al met minder nieuws… Jullie hebben
het reeds gehoord maar jammer genoeg is het aantal personen die besmet zijn met het coronavirus
sterk aan het stijgen. Daarom hebben we besloten we voor zowel jullie als onze veiligheid even de
Chiroactiviteiten stil te leggen. Van zodra er verandering in de zaak komt, laten we jullie het weten.
Hopelijk hoeven we elkaar niet te lang te missen!
Draag tot die tijd zorg van elkaar, dan zien we elkaar snel terug!
Om het Chirogemis een beetje tegen te gaan, gaan we weer volop inzetten op ONLINE activiteiten!
Jullie zullen binnenkort een mailtje ontvangen van de leiding van jouw kind hoe dit in zijn werk zal gaan!
Langs de andere kant hebben we ook leuk nieuws voor jullie! Omwille van het Coronavirus lopen wij dit
werkjaar heel wat inkomsten voor onze Chirowerking kwijt. Om onze kas toch te spijzen, verkopen we
ons eigen Chirobiertje ‘ Nen Flinken’. Het is een BLOND biertje van 7,1° dat vlot doordrinkt en goed in de
smaak viel bij onze leiding. De opbrengst van ons eigen CHIRO-bier wordt in de eerste plaats aangewend
om onze Chirowerking te financieren. Zo kunnen wij onze speelgoedkoffer verder aanvullen en trachten
wij het jaarlijks inschrijvingsgeld en het kamp voor onze leden zo goedkoop mogelijk te houden. Een
deel van de opbrengst zal gaan naar onze vzw, die opgericht is voor de bouw van nieuwe lokalen voor
onze Chiro.
Zijn jullie nu al overtuigd om ons biertje aan te schaffen? Bezorg ons dan onderstaand bestelformulier
terug en schrijf het bedrag over met vermelding van uw naam naar BE70 0016 0875 7225.
Alvast superhard bedankt voor jullie steun en SANTÉ!
Veel groetjes en coronaproof knuffels!
De leiding van Chiro Okido Herzele
Ps: Het coronavirus mag dan wel een stokje steken voor de Chirozondagen, de Sint en zijn Pieten houdt
hij niet tegen. Vergeet dus zeker niet jullie schoentje te zetten ;)
#totsnel #wemissenjullieal #samensterktegencorona #onlinechiro #chirookidolovesyou
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Artikels
Sloebers
Dag liefste sloebertjes,
We hebben er al een aardig pakje chironamiddagen vol plezier opzitten. We zijn dan ook blij dat jullie
elke keer weer met lachende gezichten zo talrijk aanwezig zijn. We hebben al veel gelachen, we hebben
ons al eens goed nat gemaakt met de waterspelletjes, we hebben ons al nekeer goed vuil gemaakt en we
zijn al telkens zeer actief geweest. Maar vooral… we hebben ons al goed geamuseerd!
Het jaar kon niet veel beter beginnen, maar jammer genoeg is het aantal mensen die besmet zijn met het
coronavirus sterk aan het stijgen. En dus hebben we voor jullie en onze veiligheid even de
chiroactiviteiten moeten stilleggen. Maar niet getreurd, van zodra het weer wat rustiger is, gaan we er
weer even dik tegenaan.
Houden jullie je veilig? Wij doen alvast ons best en hopen dat we weer zo snel mogelijk vol enthousiasme
Chiro kunnen geven.
Tot zo!
Veel liefde van jullie leiding,
Emiel, Ylana, Wout, Marie, Kobe en Lucas
Ohn nee! Een groepje van de sloeberleiding is elkaar kwijtgeraakt in het doolhof. Help je ze de juiste
weg te vinden om weer bij elkaar te geraken?
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Speelclub
Liefste schatteboutjes, snoesjes, bollekes, zoetjes, liefjes, scheetjes ,….

De eerste Chiro’s zitten er weer al op!
We hebben al gekookt, landen veroverd, een zoo gebouwd en nog zo veel meer!
Steeds leren we elkaar beter kennen en dat vinden wij DE MAX!
Nu het coronabeestje weer een beetje actiever is, moeten we helaas eventjes wachten om elkaar terug te
zien.
Maar wij kunnen alvast niet wachten om jullie opnieuw leuke zondagmiddagen te bezorgen.
We dachten: “Waarom wachten?”, daarom hebben we een klein quizje samengesteld over de afgelopen
Chiro’s.
We zijn alvast benieuwd wie de aandachtigste was !!
Jullie mogen je antwoorden dan opsturen naar 1 van ons (vraag dat eens aan de mama, papa, broer, zus,
oma, opa) en dan maken we de winnaar later bekend, spanneeeeeuuuunddd !!!
1.
2.

Hoe oud is Louise geworden?
Wie is er allemaal sinds dit jaar leiding
geworden?
3. Welke soort drank hebben wij gemaakt voor
alle groepen van de chiro?
4. Hoe waren we de eerste chiro verkleed?
5. Wat is de afdelingskleur van de speelclub?
6. Wie is de grootste leidster/leider?
7. Hoeveel chiro’s zijn er al geweest?
8. Maak af: chiro okido, creatief sowieso……
9. Als welk dier was Hannes verkleed?
10. Welk dansje hebben we gedaan op

startdag ?
Daarnaast is het ondertussen ook al de nationale feestdag van de Chiro geweest, jajaja!!!
DE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING WOEHOOEEW FEESTJE 
We hopen dat jullie in je Chiro-uniform naar school zijn gegaan en er een onvergetelijke dag hebben van
gemaakt.
Op de Chiro proberen we jullie onvergetelijke momenten te bezorgen.
Wij hebben die momenten ook meegemaakt!!
We doken in de archieven en we zullen jullie nu 1 van onze o zo mooie herinneringen vertellen van toen
wij nog kindjes waren. 
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Deze foto is al 10 jaar oud. Ik was toen 2e jaar sloeber,
onderweg naar mijn eerste Chirokamp ooit !! Dat jaar
gingen we naar Zutendaal. Ik was vooraf best
zenuwachtig, maar ik heb me heel hard geamuseerd. En
nu, 11 jaar later zit ik nog altijd in de tofste Chiro van
Herzele en omstreken!!! (Julie)
Deze foto is 1 van mijn favoriete Chiromomenten!!
Eerst en vooral omdat de persoon die ik daar
knuffel een heel goede vriendin is! Zij was toen een
aspirant (dat is de oudste groep) en ik was rakwi (5e
leerjaar). Wij waren op kamp vriendinnetjes
geworden en dat is nooit meer gestopt. Ze is ook
enkele keren mijn leiding geweest. Zo zie je maar
dat je in de Chiro echte vriendschappen opbouwt!
Daarnaast zaten we daar rond een kampvuur en
kregen we allerlei lekkers zoals chipjes en frisdrank.
We zongen heel veel liedjes en genoten van de
warmte van het vuur en van elkaar. ECHT FANTASTISCH !! (Louise)

Deze foto is 8 jaar geleden genomen op bivak in
Wuustwezel. Ik was toen 1e jaar rakwi en het was ook mijn
allereerste jaar in de Chiro. Ondertussen ben ik al veel
groter en sterker geworden, maar zoals je kan zien op de
foto was ik een beetje zotjes en dat ben ik nog niet verloren.
Voor gekke bekken trekken en zotte dansjes placeren ben je
bij mij aan het juiste adres. Ik ben superblij dat ik al zo lang
in de Chiro zit en we gaan samen nog het beste maken van
dit jaar !!! Ook al doet de stomme corona moeilijk.
#teamgeel#stommecorona#speelclubisleuk! (Robbe)

Rik en ik zitten nu al 7 jaar samen in de Chiro. Wij zijn
altijd al goede vrienden geweest, zoals het hoort in de
Chiro. We staan nu ook samen ons 1e jaar leiding en zijn
nog altijd even goede vrienden. (Hannes)
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Rakwi’s
Hey lieve rakwi’s
Of moeten we zeggen ‘vlottenbouwers’ of ‘pannenkoekenbakkers’? Na 5 toffe chiro’s is het jammer
genoeg weer al gedaan voor eventjes. Dit wil niet zeggen dat wij geen activiteiten meer gaan voorzien
voor jullie. Ook tijdens deze moeilijke periode zullen wij proberen jullie te voorzien met kleine en leuke
opdrachten.
Binnenkort is het weer Halloween. Normaal gezien de periode voor een enge Halloween wandeling, enge
verkleedkledij, snoep, enz.. . Jammer genoeg kunnen wij dit niet samen doen, maar dat wil niet zeggen
dat je je niet mag verkleden en eventueel een foto doorsturen. Je kan ook aan je mama en papa vragen
voor een enge film op te zetten en deze samen te bekijken. Probeer desondanks deze moeilijke periode
er toch een toffe tijd van te maken.

Tot binnenkort �

DE BESTE LEIDING EVER
Jens, Steffen, Fien, Wouter , Jochen
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Tito’s
Liefste, tofste, wijze, soms ambetant en amusante maar vooral beste tito's

Door de vervelende, maar wel belangrijke maatregelen zullen jullie het in de toekomst moeilijk
hebben om jullie allercoolste, beste, leukste, liefste en tofste titoleiding te kunnen zien. Maaaaaar
geen zorgen…
We hebben een tal van geweldige vervangspellen gepland om het Chirogevoel te behouden en
alleen maar te vergroten. We denken ook en aan jullie en wensen veel sterkte toe aan de families en
let op jullie gezondheid. Good luck voor de Engelsen, Viel Glück voor de Duitsers, bonne chance
voor de Fransen en voor de slimmeriken Maayong swerte. (jullie mogen zelf zoeken welke taal het
is).
Wij hopen alleszins dat we jullie snel terug kunnen zien. Jullie zijn een fantastische groep en we
hebben ons al super hard geamuseerd met jullie!!!
Big loveeeeee xxx
Anouk, Paolo, Thibo en Gaïelle
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Keti’s

Puzzel & Win!
(keti’s)
Win een zonnebril van
de Chiro!
De banier pakt uit met de
plastieken zonnebril van Chiro.
Maak nu kans op dit staaltje
technologie met HD-display, brede
kleurweergave en nog veel meer!
Foto’s en video’s waren nog nooit
zo scherp dankzij de nieuwe
geavanceerde roombaglazen. Een
grote stap voor de zonnebril!

Hoe win ik deze schitterende prijs?
Breng de cijfers uit de Sudoku naar
de vakjes abcde
A
B
C
D
E
Zend de 5 juiste CIJFERS als eerste naar 0476/378344 (Joran) en u kan genieten van uw prijs!
Succes! Voor de winnaar: vergeet zeker gaan plaatje met je prijs in de groep te gooien.
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Aspiranten
Allowah lieve aspi’s
Eerst en vooral, wat een oeeeeeeerenice jaar is dat al geweest?? Ik hoop dat jullie nog steeds even
enthousiast zijn als wij! Jammer genoeg heeft corona er weer een stokje voor gestoken (sad face ;(( ). We
hadden nog zoveel toffe plannen voor jullie. Wij kijken al uit naar de dag dat de chiro weer mag starten,
hou jullie alvast maar gereed. In tussentijd zullen we jullie online entertainen met van alle soorten
bezigheidstherapie. Meer info over de activiteiten volgt nog via fb.
Als klein voorproefje hebben we hieronder een kleine woordzoeker en rebus gemaakt. Wie deze als eerste
kan oplossen en ons een foto doorstuurt, krijgt een kleine attentie. Al jullie ideeën voor online activiteiten
zijn zeker welkom! Begin ook alvast maar te dromen over alle nice activiteiten die (hopelijk) nog gaan
komen zoals leefweek, aspicafé, aspighetti, weekend, kamp en alle andere chirozondagen!!
En vergeet niet jongens, wees lief voor elkaar, zeker nu! We zijn één grote chirofamilie! We missen jullie en
hopelijk tot snel in real life.
Vele kusjes Victor en Elien
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Spelletjes
Kleurplaat
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