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Woorden
Woord van de Groepsleiding
Beste leden en ouders,

Allereerst willen we jullie een gezond, vreugdevol en hartverwarmend
2020 toewensen! Wij hopen dat Chiro ook dit jaar een deel mag

uitmaken van jullie bezigheden, vrije tijd en gezin. Met goede
voornemens en nieuwe wensen op zak hebben wij zin om er in het

tweede semester van ons werkjaar weer volop tegen aan te gaan!
Graag geven wij jullie even een overzicht van onze aankomende
activiteiten:

ZATERDAG 29/02 EN ZONDAG 01/03 2020 – STEAKFESTIJN! Zin in een sappige steak of een

lekker stukje vis, een vegetarisch alternatief of curryworsten voor de kids? Dit alles geserveerd met
frietjes en daarbij nog eens een lekker drankje en biertje van de streek? Wij bieden voor elk wat
wils!
Het eetfestijn gaat door in de Gemeentelijke basisschool Herzele (Tuinwijkstraat 2, 9550 Herzele).
Jullie hebben allemaal vijf kaarten ontvangen met bijhorende brief! Kaarten afrekenen is mogelijk
tot uiterlijk zondag 22 februari 2020 bij de groepsleiding. Extra kaarten nodig? Geen probleem!
Geef ons een seintje en dan zorgen wij hiervoor!

ZATERDAG 04/04/2020 – BERLIJNSE BOLLEN! Hoera! Iedereen is er dol op, ze zijn overheerlijk

en zelfgemaakt! De leiding staat al van in de vroege ochtend paraat om de Berlijnse Bollen te
maken! Jullie zoon of dochter wordt in de loop van de voormiddag verwacht ons mee te helpen
verkopen! Meer informatie volgt later via een brief.

ZONDAG 17/05/2020 – UITSTAPDAG! Deze dag bezoeken wij opnieuw een leuk pretpark om

samen met onze afdeling een dag samen plezier te beleven. Meer informatie volgt via een brief.

VRIJDAG 24/04/2020 – DE RYCKSTE NACHT! Wegens succes herhaald! Op vrijdag 24 april zijn

wij er opnieuw met de derde editie van onze old-school chirofuif! Place 2 Be: zaal ’t Hoefijzer in
Woubrechtegem.
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WOENSDAG 13/05/2020 – INFOAVOND BIVAK! De start van het tweede semester betekent dat

ons JAARLIJKS BIVAK niet meer zo ver weg is! Net zoals vorig jaar geven we terug een infoavond.
Je komt er meer te weten over hoe een kamp in zijn werk gaat en al jouw praktische vragen worden
beantwoord. Jullie worden hiervoor nog uitgenodigd via een brief.

AFDELINGSWEEKENDS – Nog meer Chiropret in het verschiet, want in het tweede semester zal

elke afdeling een afdelingsweekend organiseren! Een reuze-lange chiro dus, die duurt van vrijdag
tot zondag! Jullie mogen de leiding binnenkort verwachten voor een huisbezoek, zij vertellen jullie
alvast iets meer over hun weekend. Op die manier leren jullie de leiding van jullie zoon/dochter
ook persoonlijk kennen en heeft u de mogelijkheid om praktische vragen te stellen over onze
chirowerking.

Algemene info:

-

Onze leiding heeft zich terug aan het schrijven gezet en een leuk artikel uit zijn of haar
mouw geschud! Verder vind je in deze Choera ook een aangepaste versie van onze
kalender voor het tweede semester.

-

De acties van ‘La Lorraine’ en ‘Joyvalle op kamp’ worden hopelijk binnenkort terug
opgestart! Hou alvast onze Facebookpagina en onze website in de gaten! Puntjes sparen
en doneren is de boodschap!

-

Neem regelmatig een kijkje op onze website: www.chirookidoherzele.be. Willen jullie
leuke foto’s zien van zoon/dochterlief tijdens de chiro? Bezoek dan regelmatig onze FBpagina en blijf steeds van alle nieuws op de hoogte! Contact opnemen met de
groepsleiding kan via onderstaande gegevens of via ons algemeen e-mailadres:
chirookidoherzele@gmail.com.

We wensen jullie veel leesplezier in onze Choera!
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Chirogroeten,

Marie Van Caenegem

Sven Otte

Ressegemstraat 38, 9551 Ressegem

Molenstraat 66, 9550 Woubrechtegem

0471 26 21 00
marietumas@hotmail.com

0499 46 89 90
sven.otte@ugent.be
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Artikels
Sloebers

Dag lieve sloebertjes

Eerst en vooral willen we jullie een heel gelukkig nieuwjaar wensen, we hopen dat 2020 voor
jullie een heel mooi jaar wordt! We zijn weer begonnen aan een nieuw jaar en dat betekent
eigenlijk ook een nieuwe
start. Het wordt tijd dat het
zonnetje zich weer ga tonen
en dat het weer wat minder
koud is. We gaan ons weer
amuseren en er een
spetterend jaar van maken.
De 5 groootst sloebers zien
het helemaal zitten en
hebben een tal van ideeën
in gedachten. Er komen nog
heel wat activiteiten aan,
meer informatie hierover
zullen jullie binnenkort
ontvangen. Belangrijke data kunnen jullie vinden op onze kalender.
Lieve groetjes
Louise, Fien, Paolo, Niels, Thibo
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Speelclub
Dag toppertjes

Het nieuwe jaar is alweer aangebroken, wat wil zeggen dat
we eigenlijk ook al bijna in de helft van het chirojaar zitten.
We hebben er al heel wat leuke activiteiten opzitten zoals:
paintball, het speelbos verkennen, rollen in de modder, de
sint ontmoeten, samen een leuke film kijken… Maar het is
bijlange nog niet afgelopen, integendeel de grootste
activiteiten moeten nog komen. Wat staat er dit jaar nog op
het programma? We gaan nog met z’n allen op weekend,
jullie worden uitgenodigd voor ons jaarlijks steakfestijn, we
gaan nog Berlijnse bollen verkopen, ook een uitstapdag
naar een pretpark zit er nog aan te komen en niet te
vergeten: onze jaarlijkse BIVAK!!! We hebben dus nog heel
veel leuks op de planning staan zodat we elkaar nog beter
kunnen leren kennen voordat we in juli samen vertrekken
op kamp. We hopen dat jullie ook in 2020 weer talrijk
aanwezig zullen zijn tijdens de chiro’s. De leiding staat
versteld van hoeveel kindjes we elke chirozondag weer
mogen verwelkomen, dat doet ons heel veel plezier om te
zien, want dat betekent dat jullie zich allemaal amuseren.
Meer info over data kan u vinden op de kalender (achteraan
in deze Choera) en ook op onze website.
Heeft u nog vragen voor ons? Aarzel dan zeker niet om ons
te contacteren. Onze gegevens vindt u op de website.

Lieve groetjes

Jullie leiding
Gianni, Lucas, Eline, Gaïelle
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Rakwi’s

Liefste chirovrienden,
Hier staan we weer aan het begin van een gloednieuw jaar. Het afgelopen jaar was natuurlijk twaalf
maanden van ongekende fun! Zoals het afdelingsweekend, het kamp, het eetfestijn, de
uitstapdag... en natuurlijk ook de gewone leuke zondagen met je eigen afdeling en nog veel meer.
Maar genoeg in het verleden gekeken... of toch niet? We luisteren even wat Jef van naast de kerk
ons te zeggen heeft.
Hallo beste rakwi,
Eerst en vooral wil ik me ne ke voorstellen. Ik zen Jef, 98
jaar oud en ik woon neffest de kerk van Iejzel (zie mor
nekeer nor et fotoke). Omda kik al zo oud zen moet er
iemand voor mij zorgen en das Joran. “JAAA (in een
hoog piepstemmeke)”. Nee, tis tegen de kijkers. Maar
om terug te komen op mijn verhoal, ik dacht ulle ne kee
te vertelle hoe dat was in mijnen goeien ouven tijd.
Dienen tijd da was toen dak rakwi was. Dus in mijnen tijd
e adde wijle ook nog chiro op de zondag. En wijle moeste ELKE zondag daar zijn, anders wast de
week daarna roefel. Kweeni of gelle da nog kent, das eigenlijk gewoon een pakske slaag. Joran,
geef me’s e slokske water, kem dust van zoveel te vertellen!!! “Ja Jef, ik kom al.” Wij moesten ook
altij ons uniform aan. Ma eigenlijk wil ik vertellen van die ene zondag, da was den besten ooit. Vuil
da we waren, oeioeioei. Joran, als ge toen mijn uniformke moest kuisen, dan hadde pas gevloekt.
Dienen dag zijn wijle naar den bos geweest. Een echt kamp gebouwd, met een verdiep. Ons
leiders adde da toen gesjord. Da was echt leuk. Ahjaaa, ik weet nog, we adden ook ne keer een
groepsfeest. “Jef, je had dat elk jaar. Nu doen ze dat nog steeds. Het is trouwens tijd voor u
pilleke!” Ons stukje int groepsfeest was keileuk. We moeste het stuk van de ark van noah naspele.
We moesten daar natuurlijk veel vo oefene. Iedereen was er altij dus wast keigoe gelukt. Wak
zeker ni mag vergete te vertelle was da ‘cool’ weekend. Cool das toch het woord da gelle nu
gebruikt, nee? JORAN, das
toch da woord e? “Ja, Jef, cool,
Jef.” Da weekend da was altij
in februari erges. En bij de
paterkes in affligem…Wa mij
ook altij wel tof leek was nen
dag op wielekes... Ma zonder
moteur e! Dendiene van mij
was altij kapot! Nu hebben ze
zo speciale rolschaatsen en rare
planken me wielekes...Da zou
wel leuk zijn voor ulle da ge zo
nen dag ulle kunt amuseren
op die wielekes samen met de
andere ulle..just eh Joran? “ja
jef da is waar..”Maar alé ik
hoop da gijle u ook nog
amuseerd gelijk als wijle
vroeger in de goeie ouwe
tijd..Maar ik zen er van
overtoagd da ulle leiders da
wel goe zullen doen..alé ze
zullen toch un best doen! Joran ik moet na toilet! “ok jef ik kom al!” Dag rakwi’s doe da nog goe
en ik wens ullen allemoal e zalig Pasen “ kerst jef!!” ja just zalige kerst en ne gelukkige nieuve joar
eh Alé kmoet door want gelijk as gijle al wist moet ik na ’t wc! Slu en de kost mannekes!!
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Wel, ook volgend jaar zal natuurlijk een feest zijn. Jammer genoeg zullen jullie hier en daar eens
een vervangleiding tevoorschijn zien komen. Maar niet getreurd, in februari zijn jullie favoriete
leiders en leidsters terug van de partij. Later in het jaar is het naar goede gewoonte het kamp.
Voor ons het hoogtepunt van het jaar! Doorheen het jaar gaan we ook op ons kei-cool
rakwiweekend. Ziezo, zo ziet het volgend jaar eruit. Wij kijken er al naar uit, jullie ook?
Van jullie kapoenen,
DE RAKWILEIDING!
Joran, Phoebe, Victor en Sven
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Tito’s
Heeeeeeeeeyyy onze liefste titos!!!

Welkom in 2020, amai zijn wij efkes allemaal oud aan het worden… Hopelijk maken jullie samen
met ons een boomer van dit jaar!
Hou alvast het weekend van 27/03-29/03 vrij voor het weekend van dit jaar!
Maak jullie borst maar nat voor wat wij voor jullie in petto hebben!!!!

Met heel veel enthousiaste groetjes

Jens, Ylana en Dekens
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Keti’s

Liefste Keti’s,
In het begin van het nieuwe jaar,
Heeft ook jullie leiding hun briefje klaar.
Wij staan alvast te springen,
En kunnen onze vreugde niet bedwingen.
Het wordt zeker en vast een jaar vol plezier,
Ja reken maar op veel vertier.
Willen jullie weten wat jullie te wachten staat?
Wees dan elke zondag weer paraat!
Alvast een voorproefje ga ik nu
verklappen,
Hou je maar vast want wij gaan niet
verslappen.
Zoals jullie weten gaan we op weekend,
Naar een geheime locatie, hopelijk zijn
jullie content.
Springen, lopen, kruipen, .. noem maar
op.
Wij gaan door non-stop.
Daarnaast gaan we nog iets spectaculair sjorren,
En dat is nog niet alles, stop maar met knorren.
In 2020 staat jullie nog veel te wachten,
Dus rust maar goed uit tijdens jullie nachten.
We ontvangen jullie elke zondag weer met open armen,
Om jullie met veel plezier te omarmen!
Dit is het einde van onze brief,
Wees maar gerust we hebben jullie lief!
Dikke kussen van jullie kapoenen,
Jochen, Marie en Elien.
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Aspiranten
Plus elkaar graag zien, veel lachen en geen
gemor.

Liefste aspiranten,

Voor 't nieuwe jaar is nummer 2020
bedacht.
Als jullie nu al eens wisten wat dat jaar
bracht...
Stel dat het
geschreven,

in

de

sterren

Gelukkig Nieuwjaar!

stond

Dat jullie vooraf wisten wat jullie zouden
gaan beleven...

Zoiets zou pas verschrikkelijk akelig zijn!
Hoewel voor de juiste lottonummers best
wel fijn ...
Maar verder zou niks een verrassing wezen,
Alsof jullie alles al eens eerder hadden
gelezen.

Maar nee hoor, zo'n nieuw jaar ligt niet
vooraf vast.
En
dit
wordt
niet
zomaar
tweeduizendtwintigste uit de kast.

Jullie zullen het zien, met 2030 komt het
dan wel snor!

het

Wat jullie ervan maken, dat hebben jullie
zelf in de hand.
Nou ja, toch voor een heel groot deel, want
...

Een stevige portie geluk, dat helpt voor
alle mensen.
En dat is nu precies wat wij jullie vandaag
wil wensen!

Zo, onze nieuwjaarsbrief is ook in orde!
Hopelijk hebben jullie nog veel zin in dit
jaar, want wij hebben voor jullie vanalles
kant-en-klaar.
Onze
activiteiten
en
uitstappen gaan nu pas van start, een
drukke maar liefdevolle aspiperiode, recht
uit ons hart ! Wij hopen jullie allen talrijk
aanwezig te zien, net als ik het jaar 2019.

Kalender

Flyer Steakfestijn

14

📍

Tuinwijkstraat 4
9550 HERZELE

📞

Sven Otte - 0494 11 83 42
Marie Van Caenegem – 0471 26 21 00

💻

www.chirookidoherzele.be

📩

chirookidoherzele@gmail.com
Chiro Okido Herzele

15

