
. 

CHIRO OKIDO HERZELE 

Tuinwijkstraat 4 

9550 HERZELE 

www.chirookidoherzele.be 

chirookidoherzele@gmail.com 
 

 

 
 

 

 
 

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


2  

Redactie 

 
 

Woorden pg. 3 
 

Woord van de Groepsleiding 3 

Artikels pg. 5 

Sloebers 5 

Speelclub 6 

Rakwi’s 7 

Tito’s 8 

Keti’s 10 

Aspiranten 11 

Kalender pg. 12 

Brief Berlijnse Bollen pg. 13 

Spelletjes pg. 14 
 

 

Robbe Peleman 

Inhoudstafel 



3  

 
 

Woord van de Groepsleiding 
 

Beste ouders en leden, 

Allereerst willen wij iedereen heel graag bedanken voor de bestellingen van ons afhaalfestijn. Het zag 

er dit jaar wat anders uit maar we hopen op een groots steakfestijn volgend jaar! 

Nu kijken wij uit naar ons volgende evenement. BBB Berlijnse bolleeeen! Onze Berlijnse bollenverkoop 

is intussen gekend bij Jan en alleman en ook dit jaar willen wij deze traditie in ere houden. Op 9 april 

zal je onze leden terug door de straten zien hollen, en je ziet ons ook aan het kerkplein van Herzele en 

Borsbeke. Ook kan je bestellen om ze zelf af te halen aan onze chirolokalen, zie brief verder in de 

choera. 

Groot nieuws in maart, want hoofdleider Jochen vertrekt op 25 maart naar Dublin. Graag bedanken 

wij Jochen hier nogmaals voor zijn jaren inzet als leiding en hoofdleiding en wensen we hem alle succes 

toe! Ylana Steenwerckers neemt het roer over van Jochen en zal voor het resterende werkjaar samen 

met Joran hoofdleiding staan. Hieronder vind je alvast wat weetjes over Ylana en haar contactinfo. 

Liefste ouders en leden, zoals jullie hierboven konden lezen verlaat Jochen spijtig genoeg onze 

leidingsploeg, en zal ik met veel plezier zijn plaats innemen. Zelf ben ik al 4 jaar leiding en zit in totaal 

al 10 jaar in Chiro Okido Herzele. Met men grote liefde voor de chiro ben ik zeer gemotiveerd om het 

werkjaar goed verder af te sluiten met Joran als mijn mede hoofdleiding. 

Enkele weetjes over mezelf: 

- Ik ben 21 jaar, word 22 jaar op 1 oktober 

- Ik studeer Klinische Psychologie 

- Mijn favoriete chiroliedje: De Apen Rock & Roll 
 

 
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 2022 vind je ons 

terug in Tessenderlo! 

Op woensdag 11 mei verwelkomen we jullie om 19u op onze 

infoavond. Meer info volgt. Wie intussen 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 19/06! Daarna starten wij volop met onze kampvoorbereiding 

zodat alles vlotjes verloopt. 

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

Er lopen momenteel twee 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 voor 22/05 op 

Kouterveldlaan 31 ,9550 Herzele 

 
 

 
2) JOYVALLE voor gratis melk op kamp!! 

Hoe sparen? Knip de actieflapjes van de literflessen van Joyvalle 

en bezorg ze eveneens aan de leiding of 

op bovenstaand adres voor 12 juni. 

Daarna sturen wij alle actieflapjes in één keer op. 
 

 
Alvast bedankt aan iedereen die ons mee helpt sparen! 

 

 
We wensen jullie veel leesplezier in onze Choera! 

Chirogroeten, 

Joran (0476 37 83 44) 

Ylana (0491 91 92 08) 
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Sloebers 
 

Spring is in the air! 

We hebben er al super toffe chiro’s opzitten en nu de zon zich laat zien, kijken we al uit naar alle 

zonnige chirozondagen die nog gaan komen. Daarnaast kunnen we alweer beginnen aftellen naar 

chirokamp, joepieee. Maaaaar voordat we op kamp vertrekken, staan er nog enkele leuke 

activiteiten op de planning. 

Het eerste om naaruit te kijken is ons sloeberweekend dat plaatsvindt van 1 april t.e.m. 3 april in 

Strijpen. Normaal hebben jullie hierover al een mail ontvangen, toch niets gehad? Bel gerust naar 

iemand van de leiding. Alle info die je nodig hebt, vind je in die mail. 

Op 9 april 2022 smeren wij weer overheerlijke Berlijnse bollen die we daarna deur-aan-deur 

verkopen. Daarvoor zouden wij ook een warme oproep doen aan onze leden. De leden worden in 

groepjes verdeeld en gaan samen met een of meer leiding deur-aan-deur om ze te verkopen. Altijd 

een super gezellige voormiddag! Dus het zou heel leuk zijn, mocht jouw sloeber erbij zijn. 

In mei vindt ook onze jaarlijkse uitstapdag naar een pretpark plaats. Info over de datum etc. 

ontvangen jullie later. 
 
 
 
 
 
 

Artikels 
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Speelclub 
 

Dag liefste speelclubbertjes!!! 
 

 
We zitten weeral zowat aan de helft van het jaar. En die overgang is gebeurd met een fantastisch 

weekend waar wij ons alleszins hard geamuseerd hebben! We hebben jullie daar ook echt leren 

kennen en ideeën gekregen voor volgende chiro’s, SPANNENDDD 

 

 
Volgende weken 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! Maar daar krijgen jullie later meer over te horen ◆•n”v– 

groetjes jullie speelclubleiding 
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Rakwi’s 
 

Dag lieve Rakwi’s 

Nog drie weken aftellen en het is weer tijd voor de paasvakantie waar jullie waarschijnlijk al enorm 

hard naar uitkijken (jullie liefste leiding ook 

verrassen met lekkere chocolade. 

). Hopelijk is het mooi weer en zal de paashaas jullie 

 

Nog leuker nieuws is dat we na deze welverdiende vakantie samen naar Bottelare trekken voor een 

onvergetelijk weekend in het thema leger/camouflage!!! Dus zoek in de paasvakantie maar al een 

goede outfit, wie weet komt die wel van pas op weekend ;). Vergeet zeker niet aan ons te laten 

weten als je meegaat op weekend zodat we ons kunnen voorbereiden op jullie komst. 

Verder wensen wij jullie een prettige vakantie toe met veel zon. Hopelijk zien we jullie allemaal terug 

de volgende Chiro!!! 
 

Joran Ghislain 0476 37 83 44 

Eline Deprez 0491 63 67 76 

Wout Peleman 0471 01 29 77 

Lucas Stevens 0484 61 73 57 

Viktor De Vos 0478 18 12 03 

 

 
Hieronder nog een leuk kruiswoordraadsel over jullie leiding! 

7 6 

5 4 

3 2 

1 
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Tito’s 
 

Eyow tito’s, 

Zoals iedereen van jullie al weet, is er momenteel een oorlog gaande in het mooie Oekraïne. Maar 

wat jullie waarschijnlijk nog niet weten is dat wij, jullie titoleiding, op koninklijk verzoek aangeduidt 

zijn om in Oekraïne te strijden als geheime agenten. Jaja jullie horen het goed, jullie mogen trots zijn 

op onze dappere daden die wij elke dag verrichten om ons vaderland te beschermen tegen de 

kwadaardige loser van een Putin. Helaas is niet alles goed afgelopen op onze gevaarlijke missie. Ik 

moet met pijn in het hart meedelen dat geheim agent Emile Neuttiens gesneuveld is tijdens het 

infiltreren van een Russische legerbasis. Hij zal dus niet langer deel kunnen uitmaken van de chiro. 

We moeten ook afscheid nemen van onze missieleider Jochen Goossens, aangezien hij overgezet is 

naar het tropische Dublin in Ierland om daar een andere belangrijke missie af te werken. Als jullie ons 

niet zouden geloven, heb ik hier onze foto’s en codenamen even opgelijst zoat jullie ook een idee 

krijgen hoe dit allemaal in zijn werk ging: 

 

 
Codenaam: Steels Bond 

Status: Actief 

Geslacht: M 

Leeftijd: 19 

Specialiteit: Vechtsporten 
 

 
Codenaam: Jochie English 

Status: inactief 

Geslacht: M 

Leeftijd: 23 

Specialiteit: Artillerie 
 
 
 

Codenaam: Miel Black 

Status: inactief 

Geslacht: M 

Leeftijd: 18 

Specialiteit: Hacken 
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Codenaam: Agent Fox 

Status: Actief 

Geslacht: V 

Leeftijd: 19 

Specialiteit: Sluipmissies 
 
 
 
 
 
 
 

 
Codenaam: Styvie Who 

Status: Actief 

Geslacht: V 

Leeftijd: 24 

Specialiteit: Vermommingen 
 
 
 
 

Codenaam: Kim Peleman 

Status: Actief 

Geslacht: M 

Leeftijd: 19 

Specialiteit: Sluipschutter 
 
 
 
 
 
 

Zoals jullie uit hierboven kunnen afleiden, zullen we ons chirojaar verder zetten met 4 titoleiding ipv 

6. Maar niet gevreesd! We zullen er nog altijd alles aan doen om onze missie succesvol af te ronden 

en er nog altijd een megasupertof jaar van te maken. WAAAAAAANT er komen nog veel activiteiten, 

zo hebben we natuurlijk gewest weekend, berlijnse bollenverkoop, uitstapdag en kamp. Gohohooo 

dat gaat tof worden!!! Wij kijken er alvast naar uit, Jullie ook? 

 
Team Tito out!! 

Eline (0477 21 54 00), Julie (0468 24 18 59), Emiel (0473 40 80 09) & Robbe (0468 29 34 97) 
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Keti’s 

 
Vul deze woordzoeker in en stuur de oplossing zo snel mogelijk door 
naar 0471458402 (Fien) Dan maak jij kans om het zorgvuldig 
samengestelde chiro-pretpakket te winnen! 
(De lange “IJ”  “-“ en spaties moeten in 1 vakje geschreven worden!) 

 
 
 

Hoeveel jaar bestaat onze chiro in 2021? 

Welke lekkernij verkopen wij elk jaar begin april? 

Wie is de jongste leiding van de keti’s?       

Van welke afdeling is Jens nog geen leiding geweest?  

Vul in op de plaats van de puntjes: “CHIRO OKIDO, … SOWIESO, 

VRIENDSCHAP EVENZO”  

Waar zijn we in 2017 op kamp geweest? 

Wie van de ketileiding is laatst bij de chiro gekomen? 

Wat is Dieter zijn favoriete film? 

Waar zijn we twee weken geleden op weekend geweest? 

Wat is Paolo zijn lievelingseten? 

15           

11    5 

    16       4    

12    

     6   

8           

17   10 

  9   14  3       

      2  7 

1    13 

_   _   _   _   _       _   _      _   _   _   _   _   _   _      _   _   _ 
1   2   3   4   5       6   7      8   9 10 11 12 13 14   15 16 17 
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Aspiranten 
 

 

Liefste Aspiranten, 

hier zijn aan aantal motivational quotes om jullie humeur op te krikken vandaag 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

Kalender 
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Beste Herzelenaar, ouders,  leden en  sympathisanten! 

 
Op zaterdag 9 april 2021 is het weer zover. Onze Berlijnse Bollen verkoop! Wij zijn er 

intussen voor gekend bij Jan en alleman en ook dit jaar willen wij deze traditie in ere 

houden. Onze Berlijnse bollen zijn de ideale lekkernij op uw zaterdag namiddag! Eén doosje 

kost 5 euro en telt 4 Berlijnse Bollen. 
 

WANNEER? De verkoop gaat door zaterdag 9 april 2022! 

 
HOE KAN IK EEN DOOSJE KOPEN? 

• U kan via de link op onze website en facebookpagina een formulier invullen om 

op voorhand een bestelling te plaatsen. Dit kan ook via de QR-code. Eén doosje kost 

5 euro en bevat 4 overheerlijke Berlijnse bollen. Schrijf het bekomen bedrag 

( aantal doosjes x 5€ ) over naar BE70 0016 0875 7225 (BIC: GEBABEBB) met volgende 

vermelding: ACHTERNAAM + VOORNAAM + AANTAL DOOSJES. 

• Op zaterdag 9 april zullen wij ook Berlijnse bollen verkopen op het kerkplein van Herzele, het 
kerkplein van Borsbeke en het kerkplein van Hillegem. 

• Wij zullen naar goede gewoonte ook Berlijnse bollen rondbrengen in de straten in klein en groot 

Herzele. 

WAT DOEN WIJ MET DE OPBRENGST? 

 
De opbrengst van onze Berlijnse bollen-verkoop 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 de vzw, die opgericht is voor de bouw van nieuwe lokalen voor onze Chiro. Meer 

info over de vzw vinden jullie op onze website: https://chirookidoherzele.be/vzw-okido-bouwt. 

Graag doen wij zoals gewoonlijk een oproep aan onze leden van alle afdelingen om ons een handje te 

komen helpen bij de deur-aan-deurverkoop. We verzamelen om 9 uur aan onze chirolokalen om de 

verdeling van de groepjes te starten. Onze verkooptocht eindigt om 13 uur. 
 

Dikke merci alvast, 

De leidingsploeg! 

xxxxxxxxxxx 

Brief Berlijnse bollen 
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Kleurplaat 
 
 

Spelletjes 
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Puzzels en breinbrekers 
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