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Woorden 

Woord van de Groepsleiding 

Beste leden en ouders, 

 

Allereerst willen wij iedereen heel graag bedanken voor jullie vertrouwen in onze Chirowerking. Ook 
voor ons doet het een enorme deugd om nog elke zondag Chiro te mogen geven. Het was opnieuw 
een vreemd Chirojaar. Ons feestweekend dat werd uitgesteld, geen fuif, geen eetfestijn, geen 
uitstapdag, Chiro geven in bubbels,… Maar het einde van het jaar is bijna in zicht en we hopen het 
te kunnen afsluiten met een FANTASTISCH BIVAK!  

 

We hebben veel moeten annuleren dit jaar, maar onze Berlijnse Bollen-
verkoop willen we dit jaar toch laten doorgaan en dit op zaterdag 1 en 
zondag 2 mei. Normaal  zien jullie ons dan door de straten hollen met een 
stapel dozen vol Berlijnse bollen! Dit jaar moeten we het anders aanpakken 
omwille van de Coronamaatregelen. Het blijven nog altijd dezelfde Berlijnse 

bollen als anders, met het enige verschil dat ze dit jaar niet zelfgemaakt zijn. Onze Berlijnse bollen-
verkoop is intussen gekend bij Jan en alleman en ook dit jaar willen wij deze traditie in ere houden.  
Eén doosje kost 5 euro en telt 4 Berlijnse Bollen.    

 

 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. Deze kan je terugvinden via het facebookevenement ‘ 
Berlijnse Bollen-verkoop 2021 Chiro Okido Herzele’. Of door op deze 
link https://forms.gle/W7QnKw9H5USKXDAx6 te klikken. Of door de 
QR-code te scannen. Lukken geen van bovenstaande opties dan kan je 
nog altijd een bestelling plaatsen op één van deze twee nummers. ( 
Marie Van Caengem: 0471 262 100 of Jochen Goossens: 0474 41 24 
20).  

 

En zoals we al zeiden: Het lijkt misschien nog ver weg voor jullie maar wij 
denken er al aan! Het BIVAK! In juli trekken we er terug op uit voor 10 
dagen avontuur! Van 11 tot en met 21 juli 2021 vind je ons terug in Gierle! 
Veel informatie is er nog niet geweten over de richtlijnen voor kampen 
deze zomer. We hopen jullie in mei meer informatie te bezorgen over het 
leukste bivak van het land! Wie graag al informatie heeft over de werking 
van een kamp of een gesprek wil met de afdelingsleiding mag altijd een 

berichtje sturen naar iemand van de hoofdleiding of leiding zelf.  

 

Nu vooraleer we op kamp vertrekken, staan er nog wat Chirozondagen op de kalender gepland. De 
Chirozondagen lopen nog tot en met 20/06! Daarna starten wij volop met onze kampvoorbereiding 

https://forms.gle/W7QnKw9H5USKXDAx6
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zodat alles vlotjes verloopt. Voor onze oudste afdelingen ( TITO – KETI – ASPI) zullen de examens 
ook gaan starten. Hun leiding zal daarom avondactiviteiten inplannen op vrijdag- of zaterdagavond 
zodat ze ook voorzien zijn van de nodige ontspanning. De leiding zal hiervoor de ouders en de 
leden zelf contacteren. Inschrijven voor de Chirozondagen gebeurt nog altijd op dezelfde manier 
via de inschrijvingslink.  

 

Ook willen we jullie graag warm maken voor de SPAARACTIE’S die momenteel lopen.  

Er lopen momenteel drie  acties: 

 

1) SOUBRY voor gratis pasta 

op kamp!! Hoe sparen? Verzamel samen 

met ons de barcodes van ALLE soubry  

pastaverpakkingen en bezorg ze aan 

onze leiding of steek ze binnen op 

Ressegem straat 38,9551 Ressegem. 

 

2) JOYVALLE voor gratis melk op 

op kamp!! Hoe sparen? Knip de actie- 

flapjes van de literflessen van Joyvalle 

en bezorg ze eveneens aan de leiding of  

op bovenstaand adres. 

 

3) LALORRAINE  voor gratis sandwichen op kamp!!!  
Daarom vragen wij jullie om de code op de verpakking  
van de botersandwiches van La Lorraine  in te geven 
via onderstaande link, of door de verpakking binnen te brengen bij de leiding. 

https://www.lalorraine.com/picnic/nl  

 

Alvast bedankt aan iedereen die ons mee helpt sparen! 

https://www.lalorraine.com/picnic/nl
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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, 

 

Marie Van Caenegem 

Ressegemstraat 38, 9551 Ressegem 

0471 262 100 

Jochen Goossens 

Beugelstraat 79, 9620 Zottegem  

 0474 412 420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sloebers 

Halloooooooo lieve sloebertjes!!! 

 

VROLIJK PASEEEEEEN!! Hebben jullie ook zoveel buikpijn van alle chocolade??? Wij wel!! De 
paashaas heeft dit jaar niet alleen chocolade gebracht aan de sloeberleiding, maar ook 
super goed nieuws!! 
JAAA sloebertjes... Nu zijn jullie wel nieuwsgierig zeker? Awel... Psssst.... we zullen het jullie 
stilletjes vertellen....  
 
WIJ MOGEN OP KAMP EN WE HEBBEN ER SUPERMEGAVEEL ZIN IN!!! Joepie!! 
Zien jullie het ook zoveel zitten als ons?! Jullie gaan toch mee hè? We hebben de laatste 
chiro’s veeeeel leuke spelletjes gespeeld. Weten jullie het nog? Het Mega Mindyspel, het 
Kabouterspel, de Valentijnsspelletjes met de liefdeskoe en cupido’s. Oh! En vergeet niet dat 
jullie ECHTE SOLDATEN en VIKINGS geworden zijn!! 
Welk spelletje vonden jullie het leukst? Wij kunnen niet kiezen!! 

DAAAAAG!!  

Xxxx Jullie superleuke en fantastische leiding. 

 

Lucas: 0484617322 / Ylana: 0491919208  /  Kobe: 0477611017 /  
Emiel: 0473408009/ Marie: 0471262100 / Wout: 0471012977 

 

PS: Wij hebben ons verkleed. Helpen jullie ons inkleuren zodat we er mooi uitzien? Bedankt!!! 
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Speelclub 

Hoipiepeloi lieve speelclubbertjes, 

 

Hopelijk hebben jullie (ondanks de coronamaatregelen) een leuke paasvakantie gehad! 

Het jaar zit er jammer genoeg al bijna op (snif snif ) dus hoog tijd voor een kleine terugblik:  

 

We begonnen 2021 in de vrieskou, samen hebben we de koude temperaturen getrotseerd en 

in de sneeuw gespeeld. Daarna was het aan Cupido om jullie liefdesvuren aan te wakkeren in 

een heuse koppelstrijd! Eind februari waanden we ons als echte zeerovers en speelden we 

levende zeeslag. We hebben ons geamuseerd op onze echte speelclubkermis! Ook hebben 

jullie jullie spierballen en elegantie moeten gebruiken tijdens de Olympische Spelen. Daarna 

hebben we jullie opgeleid tot echte superspeurneuzen en hebben jullie de moordenaar kunnen 

ontmaskeren! En tenslotte hebben jullie de vrede tussen de Luchtburgers en de Ballonianen in 

Ballonenland kunnen herstellen. 

 

Pink je net als ons ook een traantje weg bij deze mooie herinneringen? Niet getreurd want the 

best is yet to come! We hebben nog een heel wat leuke spelletjes in petto. 

Bovendien zijn we volop bezig met voorbereidingen zodat we het jaar met een knal en in stijl 

kunnen afsluiten met een superdupertof kamp!! 

Tot op de chiro! 

Liefs  

Hannes (0499616838), Rik (0474548951), Dieter (0478477915), Robbe (0468293497), 

Louise (0497773770) en Julie (0468241859) 
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Ouhnee! We hebben een superspeurneus nodig! Rik de moordenaar is ontsnapt, kan jij hem vangen? 
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Rakwi’s 

Allereerst een vrolijk Pasen gewenst aan al onze lieve en brave Rakwi’s! Hopelijk hebben jullie 
veel chocolade gekregen van de paashaas 😉😉.  
 
Laten we beginnen met nieuws om super enthousiast over te worden, het leukste, beste, coolste 
evenement van het chirojaar: KAMP!! Hopelijk zijn jullie klaar voor deze onvergetelijke 
ervaring. Als ik jullie was zou ik alvast al mijn energie en slaap opsparen, want het worden 
volle en toffe dagen. Jullie leiding kijkt er al naar uit om met jullie ons 10 dagen rot te 
amuseren! Dus vergeet jullie zeker niet in te schrijven wanneer later de inschrijvingen online 
komen, de plaatsen zijn jammergenoeg ook dit jaar beperkt.  

Verder hopen wij dat jullie al heel veel genoten hebben van jullie welverdiende en iets langer 
dan verwachte paasvakantie! En geniet zeker nog van al het goede weer dat ze naar ons 
kleine landje sturen 😊😊. Tot op de volgende chirozondag!!  
 
Met veel liefde de rakwi-leiding 

Steffen Eeckhout, 0470096591 
Jochen Goossens, 0471412420 
Fien Van de Voorde, 0471458402 
Wouter Gorgon, 0496254983 
Jens Lauwereys, 0478706389 

Hieronder nog een leuk kruiswoordraadsel over jullie leiding! 
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Tito’s 

Dag fantastische vlottenbouwers, vlotzinkers, bommenwerpers, matrozen, 
sneeuwballenvechters, koutersverkenners, skeftige baseballers, waardeloze gedropten en 
prachtige miss en misters. 

Dit vat volgens ons wel zowat samen in welke rollen jullie deze laatste weken allemaal 
gekropen zijn. 
En zijt maar zeker, wij hebben ons al goe geamuseerd! 
Verbazingwekkend hoe leuk de chiro’s kunnen zijn in tijden van Corona, maar dan toch weer 
niet, want met zo een leuke bende kan het ook niet echt anders. 😊😊 
We vinden het jammer dat niet iedereen naar de chiro mag komen, maar we kijken ernaar uit 
om alle tito’s zo snel mogelijk terug te verwelkomen!!!  
Om jullie op de hoogte te houden van de stand van zaken: er is ondertussen een sekte 
opgericht rond de allermachtige godheid PAOLO 😉😉  
Maar goed, nu serieus: nog enkele weken met een paar epische chiro’s, en dan is het weer 

zover!!! KAMP!!!!! 
ONGELOFELIJK VEEL ZIN HEBBEN WE ERIN!!! En jullie ook mogen we hopen!!! 
We zijn al druk bezig met de voorbereiding, zodat dit kamp onvergetelijk wordt!  
Als jullie nog legendarische voorstellen hebben ,of activiteiten die op de bucketlist staan, let us 
know! 
Omdat we weten dat jullie net zo ongeduldig zijn als wij, hebben we een aftelkalender voor 
jullie gemaakt 😊😊 
Uitprinten en boven u bed hangen dus!! 
Heeeeel veel liefs 

De titoleiding 

Grappige Eline, enthousiaste Gaïelle, stoere Thibo, creatieve Anouk én heilige Paolo 
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Keti’s 

Lieve vrienden van de poëzie 

 

We zijn bijna gekomen, aan de mis van onze dromen, maar voor die kan beginnen, moeten 
we nog de laatste ritjes uitzitten!  

 

En die zijn niet van de poes nietwaar, nog een paar keer Chiro ofwa? Miljaar!  

 

Maar vrees niet, waardige tochtgenoten, het zal de max zijn, laten we dat jullie beloven! 

 

Dat jullie nog een laatste keer er een lap op kunnen geven, voor jullie aan jullie bureaus zitten 
te zweten!  

 

En dan is het tijd voor de hoogmis… KAMP!  

 

Maar voor jullie aan deze hoogmis mogen beginnen, zullen jullie nog even bezinnen, met dit 
de max spets kruiswoordraadsel!  

 

Geniet ervan en wie dit kruiswoordraadsel volledig oplost en meeneemt naar de volgende 
Chiro, krijgt een verrassing, tot dan! 

Veel liefs en vele groetjes! 

Joran, Phoebe, Gianni en Smesman 
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Aspiranten 

Beste aspi’s 

Iedereen heeft natuurlijk al een geweldig jaar gehad! Hoe kan dat ook anders? We konden 
met ons allen lekker gezellig, alleen binnenshuis blijven. Jullie hebben vast en zeker al kunnen 
genieten van de gedachte dat het leidingskot een upgrade heeft gekregen.  

In de winter hebben we ons lekker kunnen opwarmen aan de ijzige wind. En last but not least, 
horeca is gesloten, joepie! Kunnen we lekker veel studeren! Jammer genoeg staan er ook 
minder leuke zaken gepland voor de toekomst. Nog even wachten maar zeker de moeite om 
tegen op te kijken, bivak, bwei. Elkaar 10 dagen lang zien, keiveel leuke spellen en gezellig 
samenzitten in onze shelter. Onze Burgerverkoop die wat geld in het laadje brengt. Een 
fantastische memorabilia in de vorm van een super originele trui. En er is natuurlijk ook nog elk 
weekend chiro waar we altijd o zo talrijk aanwezig zijn.  

Gelukkig zien we jullie lach tijdens de chirozondagen toch altijd. Het verwarmt ons hartje elke 
keer. Maar dit zijn problemen voor later, geniet eerst allemaal maar van je paaseitjes!  

Toedels, Elien en Victor 

 



 

Kalender 
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Flyer Chiro Okido’s jaarlijkse BERLIJNSE BOLLEN-VERKOOP 
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Spelletjes 

Kleurplaat 
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Puzzels 

 

Rebus: 

….  

 

Mag je spelletjes toevoegen naar keuze,  

 

woordzoeker, kl 

 

 

 

 

 

 

Sudoku:eurplaat,…  



  21 

 

�  Tuinwijkstraat 4 
     9550 HERZELE 

�  Jochen Goossens – 0471 41 24 20 
Marie Van Caenegem – 0471 26 21 00 

�  www.chirookidoherzele.be 

�  chirookidoherzele@gmail.com 

 Chiro Okido Herzele 

 

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

