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Woord van de Groepsleiding 

  Woorden  
 

 
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! 
 
Dan hebben we natuurlijk ook een aantal mededelingen te doen in verband met de huidige Corona-
crisis, waar u waarschijnlijk al op de hoogte van bent. Op 17 maart nam de federale regering de 
verregaande maatregelen om een verder verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken. Die 
maatregelen gelden al zeker tot en met 3 april, het begin van de paasvakantie. Tot dan mogen wij 
jammer genoeg geen Chirozondagen meer geven. Voor de Chirozondagen na 3 april wachten we 
voorlopig nog het advies van de overheid af.   
 
Desalniettemin raadt Chirojeugd Vlaanderen aan om weekends, (meerdaagse) activiteiten en 
evenementen tot en met 19 april uit te stellen of af te gelasten.  
 
Voorlopig dus geen Chiro op zondag tot en met 3 april.  Nu zorgt ‘ De Online Jeugdbeweging’ – groep 
op facebook ( waar iedereen gratis lid van kan worden ) voor online entertainment voor iedereen met 
een hart voor jeugdbeweging. Dus trek elke zondag gerust jouw Chiro-uniform aan en neem eens een 
kijkje op de Online Jeugdbeweging.  
 
Omdat wij zelf als leiding de Chiro ook heel hard missen, hebben wij besloten om na de Corona-crisis 
elke week Chiro te geven van 14:00 – 17:00.  

Kijk zeker eens naar de aangepaste jaarkalender van dit Chirojaar! 
Wat verandert er allemaal? 

• Het Sloeberweekend van 27/03 – 29/03 zal jammer genoeg niet kunnen doorgaan.   
• Ook het weekend van de Tito’s van 10/04 – 12/04 zal niet kunnen doorgaan.  

Wij zouden heel graag de komende weekends willen verleggen naar een latere datum, maar de 
meeste weekendplaatsen zitten al vol tot aan de zomervakantie waardoor we genoodzaakt zijn 
geen weekends meer te laten doorgaan dit Chirojaar. Wij vinden dit zelf ook heel erg jammer, 
maar hopen toch dat jullie hiervoor begrip kunnen opbrengen.  

• De Berlijnse Bollen – verkoop wordt verlegd naar zaterdag 02/05. ( wanneer de opschorting van 
activiteiten verlengd wordt, zal dit nogmaals gecommuniceerd worden) 

• Op zondag 5 april 2020 zal het Dorp van de Ronde in Herzele niet doorgaan. Deze wordt ook niet 
verlegd.  

• Op zondag 17 mei 2020 vertrekken we normaal gezien op Uitstapdag. Dit jaar hebben we ervoor 
gekozen deze activiteit te verleggen naar september volgend Chirojaar. Als leuk alternatief gaan 
we die dag samen met alle groepen een spel spelen.  ( meer uitleg volgt nog via een brief)  

 
Tot zover de aanpassingen in onze jaarkalender!  
Tijd voor iets anders: BIVAK 2020 GEEL!!! 

 
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 
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2020 vind je ons terug in GEEL! 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 20 mei 2020 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  29 mei 2020! 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! 
 

 
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! 

 
Marie Van Caenegem en Sven Otte

http://www.chirookidoherzele.be/
mailto:chirookidoherzele@gmail.com
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Sloebers 

  Artikels  
 

Dag sloebertjes 
 
 

Omdat we de laatste 
weken extra ons best 
hebben gedaan om de 
namen van onze 
vriendjes en 
vriendinnetjes te leren, 
gaan we vandaag eens 
testen hoe goed we ze 
ondertussen al 
kennen! Bewijs jezelf 
en probeer je 49 
afdelingsvriendjes & 
leiding te zoeken. 

Jammer genoeg 
hebben we ook 
minder nieuws  . 
Door de huidige 
crisistoestand in ons 
land kan ons 
Sloeberweekend niet 
doorgaan . Hopelijk 
zien we jullie allemaal 
5/04 terug op de 
Chiro! Het wordt een 
muzikale Chirozondag 
dus draai die radio 
nog eens extra luid, 
zing nog eens uit volle 
borst mee met de 
laatste hits en bereid 
jezelf voor op 
namiddag vol muziek!  

 
 

Veel liefs 

Paolo, Smesman, 
Louise en Fien xxx 



 

 
 

Lieve lieve Speelclubbertjes 
 
 

Het wordt lente!!! En dat betekent dat het warmer wordt! In onze volgende Chirozondagen hopen wij dus 
ontzettend leuke spelletjes met jullie te spelen in de zon, in plaats van in die stormen van afgelopen 
weekenden. Maar ook al stormde het, of was het ontzettend koud, plezier maken was voor ons geen 
probleem! Zoals die ene keer dat jullie je eigen perfecte Chiro in elkaar staken, of die keer op weekend, 
toen we een ‘echte’ boot bouwden uit marshmallows en satéstokjes. Door die boot konden jullie naar een 
onbewoond eiland varen en daar vonden jullie een echte schat! Die had echter wel een cijferslot, en dat 
was nog een hele karwei om die code te achterhalen! Maar natuurlijk is ook dat jullie gelukt! Beloning? 
Snoepjes!!! En sommige van jullie aten deze snoepjes zelfs op bij een echte horrorfilm. Zo eng dat zelfs 
leidsters Eline en Gaïelle hem niet durfden bekijken �. Anderen keken dan samen met deze leiding naar 
Free Willy!!! We kunnen wel zeggen dat het een geslaagd weekend was! Wij hebben jullie alvast een stuk 
beter leren kennen en we kijken nu nog meer uit om samen spelletjes te spelen, Berlijnse bollen te verkopen 
en nog veel andere dingen te doen! Houd jullie goed liefste Speelclubbers zodat we hopelijk 5 april er 
terug kunnen invliegen! 

 
 

Veel lieve groetjes 
 
 

Eline, Gaïelle, Lucas en Gianni 
 

Speelclub 
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Dag Rakwi’s! 

Hier zijn we weer. We zijn nog 
maar net bekomen van dat 
fantastische piratenweekend en 
we kunnen al uitkijken naar tal 
van andere leuke activiteiten. Op 
2  mei smeert de leiding al vroeg 
in de ochtend vlijtig Berlijnse 
bollen die we enkel met jullie 
hulp allemaal kunnen verkopen. 
En als kers op de taart voor dit  
Chirojaar wacht er ons nog een 
Superleuk BIVAK!!! Trouwens, wij 
hebben één van de vorige Chiro’s 
opgemerkt dat jullie nog niet zo 
veel weten over de logo’s die onze 
leeftijdsgroepen vertegenwoordigen 
en het bekende bivaklied. Daarom 
geven wij jullie hier een overzicht 
van de afdelingsfiguren en de tekst 
van het bivaklied. Zo, nu zijn jullie 
alweer een stukje beter voorbereid 
op bivak. 
Houd jullie goed liefste Rakwi’s 
zodat we hopelijk zondag 5 april  
terug kunnen invliegen.  

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 

Victor, Sven, Joran en Phoebe 

Vele groetjes 

Joran, Sven, Victor en Phoebe 

Rakwi’s 
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Lieve Tito's, 
De Corona-crisis heeft ons jammer genoeg twee leuke activiteiten afgenomen. Het begon met onze 
Tito Tearoom en dan werd het Tito-weekend ook nog eens afgelast.  Wij vinden dit als leiding ook 
een hele bummer! Maar in tijden zoals deze moeten we de maatregelen goed naleven zodat we 
allemaal gezond blijven en hopelijk zondag 5 april er terug kunnen invliegen. Omdat we wat tijd 
hebben in te halen, zal er na de Corona-crisis elke week Chiro gegeven worden!  joepie joepie!!!! 
Ookal is er nu geen Chiro op zondag, toch is dat geen reden om niet te spelen. Op Facebook werd 
een groep ‘ De online jeugdbeweging’ gevormd. Zij zorgen voor online entertainment voor iedereen 
met een hart voor jeugdbeweging.  
Dus zet jullie zondag om 14.00 allemaal maar in Chiro-uniform klaar achter de computer, want zij 
gaan jullie verschillende opdrachtjes geven om thuis in alle veiligheid uit te voeren. 
Liefjes houd jullie goed! En hopelijk zien we jullie snel terug! 

Xoxo Ylana, Jens, Dekens 

Tito’s 
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Jow Keti’s 
 
 

Zoals je wel kan raden moeten wij hier iets proberen neerschrijven waar jullie iets aanhebben of 
jullie interesseert. Zoals wij wel kunnen denken zullen weinigen van jullie dit lezen en is dit dus 
meer een berichtje aan de ouders. Jullie kindjes zijn voorlopig allemaal heel braaf en heel 
enthousiast geweest het afgelopen halfjaar. Nu de winter zo goed als op z’n einde loopt, wil dat 
zeggen dat de lente er weer aankomt. De lente voor de Chiro betekent veel buitenactiviteiten, 
veel plezier, veel vuile kleren en dus natuurlijk veel boze mama’s. In het resterende halfjaar dat 
nog komt gaan we proberen om nog beter te doen dan het afgelopen halfjaar. Dit mede door 
onze Keti-carwash ( die hopelijk nog gaat kunnen doorgaan aangezien de situatie) die nog 
staat te wachten. In deze tussen periode zal de Paashaas ook nog eens passeren met een 
kleine beloning. Om dit kleine maar plezante artikel af te sluiten hebben wij jullie nog voorzien 
van een klein stukje poëzie. 

Bedankt en tot ziens 

Jullie beste leiding ooit 

Elien, Marie en Jochen 

 
 
 

Lente in jouw schoenen 

Misschien blaast ze lente 

in jouw schoenen 

is de horizon een muur 

wanneer je terugkeert 

in haar heimwee 

 
weldra kust ze de ochtend 

danst ze met paarden 

graaft ze een zwembad 

in de tuin van de buren 

maar dan nog 

voelt ze 

niet meer de liefde 

van de lente 

 
 

die je liefhad 

met haar maagdelijkheid 

tussen het geuren van bloe 

Keti’s 



 

 
 
 
 

Lieve lieve Aspi’s ! � 

Zoals jullie al weten zijn er enkele heel leuke activiteiten vooraf gegaan dit Chirojaar! Maar dat 
houdt ons niet tegen om nog meer toffe avonturen te beleven! Na een meer dan geslaagde 
leefweek komen er nog talrijk leuke zondagen waaronder een aspighetti (hopelijk kan deze 
doorgaan #fingerscrossed). Dieter en ik hebben ons dit jaar al rot geamuseerd en willen jullie 
daar ook massaal voor bedanken! Wij hopen (en weten stiekem ook) dat wij met jullie een 
fantastisch tweede deel van het Chirojaar tegemoet gaan ! En hebben daar dan ook 
ongelooflijk veel zin in ! 

SO LET’S START THIS PARTY AND GOOOO ! � 
 
 

Aspiranten 
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  Kalender  
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