
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lente in de lucht, (c)hoera ! 

  

P921335 – Driemaandelijkse uitgifte – nr. 14 – maart-apr-mei 2018 

V.U.: Jelena Baele, Sven Otte en Arne Dekens 

CHIRO OKIDO HERZELE 

Tuinwijkstraat 4 
9550 HERZELE 

www.chirookidoherzele.be 
chirookidoherzele@gmail.com 
 

 

 

 

 



  2 

Inhoudstafel 

Woorden  pg. 3  

Woord van de Groepsleiding Jelena Baele, Sven Otte & Arne Dekens  

  

Artikels  pg.6  

Sloebers   Gaïelle ‘t Kint 

Speelclub  Jochen Goossens  

Rakwi’s    Gianni De Cooman 

Tito’s                                                                                                      Marie van Caenegem 

Keti’s   Anouk Spiliers 

Aspiranten   Inachis Noël
   

Kalender                             pg. 14 

Flyer Dorp van de Ronde                            pg. 15 

Flyer Berlijnse bollenverkoop                 pg. 16   

De Ryckste Nacht 10 mei 2019                pg. 17 

Flyer infoavond kamp 2019                pg. 18 

Flyer spaaractie Soubry                 pg. 19 

Flyer TROOPER                  pg. 20 

Bedanking sponsors                 pg. 21 

 

Redactie 

Gaïelle ‘t Kint 

Verantwoordelijke uitgevers 

Jelena Baele (Ressegemstraat 85, 9551 RESSEGEM) 

Sven Otte (Molenstraat 66, 9550 WOUBRECHTEGEM) 

Arne Dekens (Kruisweg 12, 9550 SINT-LIEVENS-ESSE)  



  3 

Woorden 

Woord van de groepsleiding 

 

Beste leden en ouders, 

Allereerst willen wij iedereen heel graag bedanken voor jullie talrijke 
aanwezigheid tijdens ons jaarlijks steakfestijn. Alsook dank aan onze 
sponsors en iedereen die onze chiro op een of andere manier een warm 
hart toedraagt! 

 

Op zondag 7 april 2019 is het opnieuw Wielerfeest in Herzele! Die dag 
passeren de profrenners van de Ronde van Vlaanderen langs de Groenlaan en 
starten de Junioren in ons centrum. De gemeente voorziet grote schermen met 
live-uitzending en er zullen verschillende drank- en eetstanden zijn. Ook vzw 
Okido Bouwt zal vertegenwoordigd zijn! Kom zeker langs bij onze drankstand 

met steekbieren van Brouwerij De Ryck en frisdranken in het wielerdorp onder de platanen. De 
concrete locatie van onze stand wordt binnenkort nog bekendgemaakt 
via onze Facebookpagina.  Meer informatie over de werking van de vzw vind je via 
deze link: http://www.chirookidoherzele.be/vzw-okido-bouwt.  

 

 

Op zondag 21 april 2019 is het Paaseierenzoektocht, georganiseerd door Jeugdraad Herzele. 
Deze gaat door van 10u00 tot 12u00 in GBS De Kersentuin (Tuinwijkstraat 2). De 
paaseierenzoektocht is gratis voor alle kinderen uit Herzele en vooraf inschrijven is niet nodig. Noteer 
alvast dat 24 april 2019 van 14u-17u ook de Buitenspeeldag zal plaatsvinden, aan de Groenlaan! 
Buitenspeeldag is eveneens een initiatief van de Jeugdraad. Exacte locatie en info zal nog worden 
meegedeeld via onze Facebookpagina.  

 

 

Op zaterdag 13 april 2019 zie je ons weer door de straten hollen, want het 
zijn weer BERLIJNSE BOLLEN! 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! 6 000 Berlijnse Bollen verkopen, dat kunnen wij 
als leiding natuurlijk niet alleen! Wij zouden heel graag onze leden warm 

maken om ons een handje te helpen tijdens de verkoop.  

 

ü Belangrijk om te weten: We spreken af op zaterdag 13 april 2019 om 9u00 aan onze 
lokalen om samen met de leiding door de straten en deelgemeenten van Herzele te trekken 
om Berlijnse Bollen te verkopen. Vergeet jullie uniform niet aan te trekken! Het einde van 
de verkoop is voorzien om 14u, jullie mogen jullie zoon en/of dochter terug komen ophalen 
aan onze lokalen.  
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ü Bestellen? Wil je graag zeker zijn van jouw doos overheerlijke Berlijnse Bollen? Je kan vanaf 

nu jouw doos bestellen door het bestelformulier in te vullen op het einde van dit artikel. 
Noteer de naam van jouw zoon en/of dochter en het aantal dozen dat je wenst. Stop de 
bestelstrook met gepast geld in een gesloten enveloppe geef deze af aan de 
groepsleiding. We zorgen ervoor dat je jouw doos kan komen afhalen aan onze lokalen 
(vanaf 9u30 tot 13u).   

 

Op zondag 05 mei 2019 gaan we naar jaarlijkse traditie op uitstapdag! We trekken erop uit voor 
een dag vol avontuur en plezier in een pretpark! Hou deze dag dus al vrij van ’s ochtend tot de late 
namiddag! Jullie ontvangen binnenkort een brief met meer informatie over inschrijven en 
praktische afspraken.  

 

Het lijkt misschien nog ver weg voor jullie maar wij denken er al aan! In juli 
trekken we er terug op uit voor 10 dagen avontuur! Van 11 tot en met 21 
juli 2019 vind je ons terug in Hechtel-Eksel! In mei ontvangen jullie onze 
‘slotchoera’ met meer informatie over het leukste bivak van het land! Wie 
graag nog meer informatie heeft over de werking van een kamp of een 
gesprek wil met de afdelingsleiding is welkom op onze INFOAVOND over 
het bivak. Je komt er meer te weten over hoe een kamp in zijn werk gaat 

en al jouw praktische vragen worden beantwoord. We verwelkomen jullie graag op woensdag 15 
mei 2019 om 19u. De locatie van de infoavond wordt later nog gecommuniceerd. In juni worden 
opnieuw inschrijvingsavonden georganiseerd om uw kind(eren) in te inschrijven voor het kamp.  

 

 

Ook willen we jullie graag warm maken voor de SPAARACTIE van SOUBRY. Help jij ons sparen voor 
gratis pasta op kamp?  

 

HOE GA JE TE WERK? Knip de barcodes uit de verpakking van Soubry 
pastaproducten (spaghetti, macaroni, tagliatelle, cappellini, penne...), 
breng deze mee naar de Chiro of bezorg ze aan iemand van de leiding 
voor 20 mei 2019! Hoe meer codes wij bij elkaar verzamelen, hoe meer 
gratis pasta wij kunnen smullen op kamp! Indien we bij de top 3 beste 
spaarders zijn, komt er zelf een pastawagen langs! 

 

Alvast bedankt aan iedereen die ons mee helpt sparen! 
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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 FB-pagina 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! 

 

Chirogroeten, 

 

Jelena Baele 

Ressegemstraat 85, 9551 Ressegem 

0499 46 89 90 

 jelena.baele@outlouk.com 

Sven Otte 

Molenstraat 66, 9550 Woubrechtegem 

0494 11 83 42 

sven.otte@student.kuleuven.be  

Arne Dekens 

Kruisweg 12, 9550 Herzele 

0478 76 38 83 

arne.dekens.ad@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

BESTELFORMULIER BERLIJNSE BOLLEN – ZATERDAG 13 APRIL 2019 
 
NAAM: …………………………………………………………………………………………AFDELING: 
……………………… 
 
Ik wens …………… doos/dozen (1 doos = 4 berlijnse bollen) te bestellen.  
 
Het totaal bedrag van ……… (doos/dozen) x 5 euro/doos = …………… euro zit in een gesloten 
enveloppe samen met deze strook.  
 

 

  



  6 

Artikels 

Sloebers 

 

Liefste sloebertjes 

 

Voelen jullie de lentekriebels ook al? De 
dagen worden alweer wat langer, de zon 
begint te schijnen en de vogeltjes beginnen te 
fluiten, joepie, de lente is in aantocht. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat we nu weer 
veel buiten kunnen ravotten. We hebben ondertussen de laatste maanden van het 
chirojaar al ingezet met weer fantastische chirozondagen. Buiten nog heel wat 
leuke chironamiddagen komen er ook nog het sloeberweekend, uitstapdag en 
kamp aan. Wij zijn alvast begonnen met voorbereiden zodat we er een 
spetterende dagen van kunnen maken.  

De brief i.v.m. het weekend kan u vinden op de facebookpagina of website van 
de chiro.  

Op 13 april houden we ook weer onze jaarlijkse Berlijnse bollenverkoop en we 
hopen dat jullie sloebertjes ook massaal aanwezig zullen zijn. De flyer van de 
Berlijnse bollenverkoop vindt u onderaan in deze Choera.  

 

 

Groetjes jullie favoriete leiding 

Jens, Arne, Phoebe, Gaïelle 
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Speelclub 

 

 

Dag speelclubbers, 

 

Inderdaad, hier zijn we alweer met nog een  chiroboekje van het jaar. Wat gaat het 

toch weer snel vooruit. We hebben al super veel leuke zondagen achter de rug! 

Weten jullie nog die keer dat we onze toffe Halloween party hadden? Iedereen 

was in de weer om het engste , speelclubber te worden en dat is ook goed gelukt. 

De Chiro lokalen onveilig maken kunnen jullie als de beste! Nu weten we ook 

zeker dat er veel sportieve speelclubs zijn en dat we hier misschien nog wel eens 

iets rond gaan doen!  

Nu wij ongeveer halverwege dit super tof, cool, beestig chiro jaar zijn wordt het 

ook stilaan tijd voor ons MEGA weekend, het weekend zal plaatsvinden van 

vrijdag 19 april tot zondag 21 april in Lede, maar verdere info volgt later nog via 

een brief. Na het weekend staan er gelukkig nog enkele chirozondagen voor de 

deur, die we alleen maar gaan besteden aan ravotten, vuil worden en plezier 

maken!! Hiernaast hebben we ook nog enkele chiro-activiteiten zoals De Berlijnse 

Bollen, uitstapdag,… En als kers op de taart van het spetterend chirojaar volgt er in 

de zomervakantie het BIVAK! Hierover komen jullie alles te weten in het 

bivakboekje, spanneeend ! 

 

Jullie liefste leiding  

Ylana, Dieter, Niels, Jochen 
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Rakwi’s 

 

Beste jongens en meisjes van de rakwis!  

 
We zijn nu de helft van het jaar gepasseerd en dat wil zeggen dat we kunnen 
beginnen uitkijken naar Pasen, het chirokamp en alle superleuke chirozondagen!! 

En het feit dat de zon er weer zal doorkomen wil ook zeggen dat we veel leukere 
activiteiten buiten kunnen spelen en niet altijd naar binnen hoeven te gaan. 

Er staat ons natuurlijk ook nog een supercool rakwiweekend te wachten. Het 
weekend gaat door van vrijdag 26 april tot zondag 28 april, meer informatie 
kunnen jullie nog verwachten in een brief.  

Wij kijken er naar uit en hopen dat jullie dat ook doen. 
Tot de volgende chirozondag gastjes <3  

 

 

Ik stond vandaag 
Op het punt 
Te ontploffen 
Maar ik telde  
Rustig en langzaam  
Tot tien  
 
Net toen ik dacht  
Dat zelfs honderd 
Niet genoeg was… 
Riep jij ineens 

Wie niet weg is, is gezien!   
 

  

 

Gianni, Elien, Paolo, Mercédes  



  9 

Tito’s 

Gegroet lieve tito’s 

Eerst en vooral proficiat! Het is weinigen gegeven, de gave om alle energie bijeen te kunnen rapen 
en het tot deze pagina te halen en te lezen. 

Maar goed, we zijn al even voorbij de helft van het chirojaar :’( . En 
dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor… (trommelgeroffel) 
“een volledig pedagogisch verantwoorde onderrichting rond een 
centraal thema”, namelijk Pasen. Mede gebracht door jullie 
lieftallige leiding.  

Pasen is hét belangrijkste moment uit de christelijke kalender. Het is 
de dag waarop Jezus samen met zijn vader, God en zijn schattige 
huisdier genaamd ‘Paashaas’ beroep doen op hun zelfgemaakte 
paasklokken. Maar voor we daarop teruggaan moeten we even de 
achtergrond schetsen. 
Judas was op een dag een slechte vriend geweest tegen Jezus waardoor alles wat uit de hand was 
gelopen en eindigde in een kruisiging van Jezus. Jezus vond dus dat Judas wel eens een kleine 
payback verdiende. Tijdens het hangen aan het kruis bedacht Jezus zijn snode plannetje om Judas 
eens goed terug te pakken. Iedereen ging ervan uit dat op Goede Vrijdag het voorgoed gedaan 
was met het lachen, gieren en brullen op al Jezus zijn fratsen en mopjes, hij was niet meer… 3 
dagen heeft het geduurd om samen met zijn vader en Paashaas genoeg paasklokken in elkaar te 
knutselen. Na de 3 dagen was het eindelijk tijd om jezus’ plannetje in werkelijkheid te brengen. Om 
‘te herrijzen’ en iedereen geluk en vreugde (en een klein beetje obesitas) te brengen in de wereld 
aan de hand van snoepjes, chocolade eieren in alle geuren, kleuren en smaken en natuurlijk niet te 
vergeten: de Kinder Surprises. Iedereen liep door het dolle heen. Behalve arme Judas die helemaal 
niets kreeg en zijn lesje wel geleerd had. Judas’ en Jezus’ tweespalt bleef nog even aanhouden. 
Maar enkele dagen later was het alweer een betere sfeer tussen de twee deugnieten. Na enkele 
weken was alles al lang vergeten en vergeven en tot zelfs maanden later schaterlachten ze bij het 
opnieuw oprakelen van hun fratsen.  

Om af te sluiten rond het paasthema: FUN FACT: Duitse historicus (Johannes Fried) heeft onlangs 
beweert dat het verhaal van de herrijzenis zou kunnen voortbestaan zijn op echt gebeurde 
taferelen. Jezus zou namelijk niet gestorven zijn aan het kruis, maar enkel in coma belandt zijn. De 
aangebrachte ziekenzalf zou een helend effect hebben waardoor zijn wonden vlot konden 
genezen. Na drie dagen in de grot in coma gelegen te hebben zou hij ontwaakt geweest zijn en 
dus als ‘herrezen’ uit zijn graf gekomen zijn. 
Maar lieve kindjes: het is echter een theorie en de kans dat het werkelijk gebeurd is dus nog altijd 
klein. 

 

Nu opnieuw even iets belangrijker: 
er staan nog enkele toffe chironamiddagen te wachten, vol activiteiten. MAAR naast de 
chirozondagen gaan we ook op gewestweekend!!! Van 3-5 mei verwachten we dus zoveel mogelijk 
van jullie om te vertrekken op een onvergetelijk weekend. 
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Keti’s 

 

Lieve keti’s  

 

Oh ja het is weer zover, het gras 
wordt groener, de zon begint te 
schijnen en de bloemen 
beginnen te bloeien. Het is 
lente!  

In de lente staan er heel wat 
keti-activiteiten op het 
programma, zo gaan we onder 
andere op weekend van 19-21 
april 2019. Het thema daarvan 
is KAMPING KITCH! Dus zoek jullie meest marginale campingoutfit maar al uit ! 
Meer info volgt 😉  

Ook staat er nog een keticarwash op het menu. Voor deze activiteit moeten we 
dringend met z’n allen eens samenzitten! Zodat we daar een 💦spetterend💦 
evenement van kunnen maken!  

En nog zoveel meer leuke chiro’s !  

 

Lots of sunny loves, 

Victor & Anouk 
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Aspiranten 

Liefste aspirantjes 

 

Het is zover! Eindelijk LENTE!!  En dat betekent natuurlijk maar één ding: Het is tijd voooooor…  

De Paddentrek 

Ssssstttt… Hier snurkt een pad. Leif de pad. Het zijn de laatste minuten van zijn lange winterslaap. 
Nu beseft hij het nog niet, maar straks begint hij aan een levensgevaarlijk avontuur. Langs gulzige 
ratten en pikkende reigers. Over dodelijke asfaltbanen die verworden zijn tot massagraf. Moedige 
Leif zal het allemaal trotseren. Want tijdens de Grote Paddentrek wordt hij voortgedreven door iets 
wat sterker is dan ál die gevaren samen: Liefde. En lust, dat ook. 

Het is valavond, begin maart. De eerste zachte avonden van het jaar, boven de 7 graden Celsius, 
met een miezerregentje en hoge luchtvochtigheid. Dé signalen voor Leif en tienduizenden 
soortgenoten om te ontwaken na een lange winterslaap. Drie maanden lang lagen ze in hun hol 
onder bladeren of een houtstapel, nu worden ze allemaal tegelijk wakker. En begint de jaarlijkse 
Paddentrek. 

De weg staat vol obstakels: muren, Heras-hekken, postmodernistische schuinoplopende 
moestuinbakken,… ‘No problemo’ voor Leif. In ware paracommandostijl wurmt hij zich overal over 
en door, steeds sneller vooruitgedreven door liefde en lust. Mannetjes starten hun trek iets 
vroeger, en doen er ook langer over. Want ze stoppen nog onderweg, om te zoeken naar de vrouw 
van hun dromen. 

U moet weten: Leif loopt nogal bronstig– wat wil je, 
na drie maanden. Hij omklemt alles wat op zijn pad 
komt: een vis, een mannetjeskikker, zelfs een 
mensenvinger die hem wil aaien. Maar dan plots, in 
het maanlicht, staat ze daar: heerlijk plomp, 
prachtige wratten, een ideale twee centimeter groter 
dan hem. “Wat een wijf”, denkt Leif. Hij spant zijn 
sterk gespierde voorpoten op en omklemt zijn lief – 
hij ontwikkelde daarvoor zelfs speciale 
paarkussentjes, voor extra grip. Niet dat hij nu al gaat paren, nee, dat gebeurt straks pas. Leif laat 
zich gewoon meevoeren naar de poel. Weinig galant, wreed gemakkelijk. 

“Allee! Lopen!” Leif spoort zijn lief aan. Van overal komen ze, de natuurlijke vijanden: bruine ratten, 
bunzings, reigers,… Zeker nu – in paarhouding – zijn Leif en zijn lief extra kwetsbaar. Tijdens hun 
vlucht zien ze tallozen lijken van padden op elkaar, vermoord tijdens de seks – of beter: het 
voorspel. Alleen hun koppen zijn onaangeroerd, want achter hun ogen zit een gif waar enkel de 
egel immuun voor is. 

Reigers en ratten zijn niet het grootste gevaar. Het gevaarlijkste zijn die moordende asfaltwegen. 
Stel u dat eens voor: een weg van zeven meter breed, daar doet een pad twintig minuten over. 
Jongere padden zelfs een half uur. En intussen razen auto’s, camions, tractoren en brommers over 
en langs hen. Een loterij is het. Zelfs bij een beperkte intensiteit van acht voertuigen per uur is de 
overlevingskans op zo’n weg amper 70%. Massagraven. 
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Leif coördineert zijn lief: “Go!”, “Stop!”, “Pas op, links!” Ze moeten niet alleen vermijden dat ze 
platgereden worden, ook de luchtverplaatsing van voorbijrazend verkeer kan hen wegkatapulteren 
of tegen het chassis zuigen. Rijdt een auto 40 km/u, dan heeft een pad het al moeilijk om te blijven 
zitten. Dus klemt Leif zijn armen nóg steviger vast. Niet uit liefde, hé. Uit overlevingsdrang. 

Er is maar weinig waar Leif – of beter, zijn lief – niet over geraakt. Maar het gladde textiel van een 
scherm dat in de volgende berm is neergezet, is een hindernis buiten categorie. Er zit niets anders 
op dan erlangs te gaan kruipen in plaats van rechtdoor, en dan… een welgemeende padverderie. 
Ze zitten vast. In een emmer die een vrijwilliger hier heeft ingegraven om amfibieën tijdens hun trek 
het vege lijf te redden.  

De gewone pad is veruit de meest overgezette amfibie (twee op de drie), daarna volgen de bruine 
kikker (een op de vijf), de alpenwatersalamander (een op de twintig) en nog een stuk of wat 
rugstreeppadden, heikikers, kamsalamanders en vuursalamander. Behalve het klassieke scherm 
worden ook paddentunnels of –goten aangelegd, waardoor de beesten zelf veilig de weg over of 
onder kunnen. Zonder, jawel, zebrapad dus. 

Ergens in juli of augustus zien we het vervolg van de paddentrek: honderden kleine Leifjes, amper 
één centimeter groot, komen uit het water bij vochtig weer. Het lijken wel groene regendruppels 
die kronkelen door de aarde. Vandaar ook de naam voor dit prachtige natuurtafereel: de 
paddenregen. Vader Leif maakt dat allemaal niet mee, die ligt ergens op zijn gemak in de schaduw, 
een sappige kever te verteren. Burps.  

 

Heeft het verhaal over Leif jullie interesse voor de wereld van dit prachtige amfibie aangewakkerd? 
Aarzel niet en kom zeker naar één van onze groepssessies waarin we al onze ervaringen met elkaar 
kunnen delen. Deze vinden tweewekelijks plaats op zondag van 14u tot 17u in ‘de pavies’.  
Voor al onze andere activiteiten verwijzen we jullie graag door naar de kalender die jullie 
terugvinden op het einde van deze Choera. 

 

Groene groeten 
 

Joran ‘paddenoverzetter’ Ghislain         Inachis ‘paddenregenbewonderaar’ Noël (0472298166) 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

Kalender 
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Flyer Dorp Van de Ronde 
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Flyer Berlijnse bollenverkoop 
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De Ryckste Nacht 10 mei 2019 

 

  

 
 

DE RYCKSTE  

“ CHIRO OKIDO HERZELE PRESENTS ” 
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Flyer infoavond kamp 2019 
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Flyer spaaractie Soubry 
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Flyer TROOPER 

Het nieuwe digitale platform waarmee je geld inzamelt voor je vereniging door online te 

shoppen zonder dat het je één eurocent extra kost.  

 

We illustreren het met een voorbeeld:  

Stel dat je iemand wil verrassen met een citytrip. In plaats van rechtstreeks naar de 

reissite te gaan, surf je naar www.trooper.be. Je selecteert de vereniging die je wilt 

steunen. In dit geval is dit Chiro Okido Herzele. In de lijst van de aangesloten webshops 

ga je naar booking.com (maar er zijn er nog veel meer!). Je boekt uw reis zoals je het 

anders zou doen, met het ene verschil dat door die ene extra klik naar trooper.be er een 

commissie van ongeveer 5% naar de door jou gekozen verenging gaat zonder dat het 

jou één eurocent kost. Iedereen blij dus!  

 

Er zijn heel wat webshops die werken via Trooper! O.a. Coolblue, Booking.com, Ici Paris XL, 

Collishop, De Bijenkorf, Hema, Torfs, A.S Adventure, VT Wonen, Belvilla BE, Fun, Krefel, 

Travelbird, Sunweb… etc.  

Kortom heel veel webshops engageren zich via Trooper. Je vindt de volledige lijst terug via 

onderstaande link: https://www.trooper.be/chirookidoherzele 

Denk er bij je volgende online aankoop zeker aan om via trooper.be te gaan en steun zo 

onze vereniging!  

BEDANKT! 

  

KENNEN JULLIE TROOPER AL? 
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Bedanking sponsors 
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📍  Tuinwijkstraat 4 
     9550 HERZELE 

📞  Jelena Baele - 0499 46 89 90 
Sven Otte - 0494 11 83 42 
Arne Dekens - 0478 76 38 83 

💻  www.chirookidoherzele.be 

📩  chirookidoherzele@gmail.com 

 Chiro Okido Herzele 

 


