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Woorden 

Woord van de Groepsleiding 

Allereerst willen we jullie een gezond, vreugdevol en 

hartverwarmend 2022 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 eerstvolgende activiteiten: 

Op 2 januari is het GEEN Chiro. De leiding is druk aan het studeren en verwelkomt jullie graag terug 

op 16 januari. Naar traditie zullen de aspiranten tijdens de eerste Chiro van het nieuwe jaar samen met 

de leidingsploeg leiding staan bij de jongere afdelingen. Zo kunnen ze eens proeven van het leiderschap 

en zelf een leuke activiteit verzinnen. 

 

ZATERDAG 26/02 EN ZONDAG 27/02 2022 – EETFESTIJN!  

Gezien de grote onduidelijkheid over de toekomst van “eetfestijnen” door het Corona virus zullen we 

deze editie samen met onze traiteur een afhaalfestijn organiseren. Meer informatie volgt op 16 

januari. Uw kind zal op de chiro een brief ontvangen en u zal deze brief ook terug kunnen vinden in 

jullie mailbox. 

 

ZATERDAG 9/04/2022 – 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/mail. 

 

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

afdeling (indien toegelaten) een afdelingsweekend organiseren! Een reuze-lange Chiro dus, die duurt 

van vrijdag tot zondag! Indien mogelijk komen wij in het tweede semester graag langs voor een 

huisbezoek. Op die manier leren jullie de leiding van jullie zoon/dochter ook persoonlijk kennen en 

heeft u de mogelijkheid om praktische vragen te stellen. Wij houden jullie op de hoogte. 
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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 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, 

 

Jochen Goossens 0471 41 24 20   jochen.goossens.99@gmail.be 

Joran Ghislain  0476 37 83 44   joran@CO2logic.com 

  

http://www.chirookidoherzele.be/
mailto:chirookidoherzele@gmail.com
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Woord van VZW Chiro Okido Bouwt 

Beste ouders en leden 

Hebben jullie al eens van vzw Okido Bouwt gehoord?  

Ja? Proficiat.  

Nee? Ook proficiat, want in deze Choera stellen wij ons graag even voor. 

Okido Bouwt is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die op 1 januari 2018 werd opgericht met 

een heel specifiek doel: de financiering van nieuwe lokalen voor Chiro Okido Herzele, en - van zodra 

die nieuwe lokalen er zijn - het beheer ervan. Chiro Okido Herzele behoort sinds enkele jaren tot één 

van de grootste chirogroepen van Vlaanderen. De huidige lokalen zijn echter niet meegegroeid met dit 

ledenaantal. Ze zijn op dit moment gewoon te klein. Bovendien zijn de huidige lokalen ook sterk 

verouderd. De elektriciteitsaansluiting, het sanitair, het dak, de vloer, … het is eigenlijk allemaal aan 

vervanging toe.  

In de vzw zetelen oud-leiders van Chiro Okido Herzele uit verschillende generaties. Van twintigers tot 

vijftigers: allemaal engageren we ons voor de toekomst van onze chirogroep. Deze enthousiaste 

groep houdt zich al sinds 2018 bezig met twee grote doelstellingen: 

1. Onderzoeken van verschillende pistes (bouwen of verbouwen, locatie, …) en zoeken naar 

mogelijke partners (privé, gemeentebestuur, …). 

2. Verzamelen van de broodnodige centen om het 

project te bekostigen door het organiseren van 

activiteiten (i.s.m. de huidige leidingsploeg). 

Er werd hard gewerkt aan beide doelstellingen. Met 

resultaat. De vzw haalde al een mooi bedrag op, er werd druk 

onderhandeld met het gemeentebestuur en de eerste 

plannen voor de nieuwe lokalen, samen met een integrale 

visie, werden op papier gezet. 

Vandaag hebben we dan ook goed nieuws! Chiro Okido 

Herzele gaat verhuizen! 

Naar waar? Wanneer? Hoe?  

Daarover lees je meer in de volgende Choera. Wat we wel al willen en kunnen vertellen, is dat het 

een meerjarenproject wordt waarbij we de hulp van iedereen zullen kunnen gebruiken. Ook van 

jullie. Wordt vervolgd… 

 

Warme chirogroeten en een fijn eindejaar! 

 

Het bestuur van vzw Okido Bouwt 

Sarah De Moor (voorzitter), Femke Vandecasteele (ondervoorzitter), Danny Schepens 

(penningmeester), Jelena Baele (secretaris), Maggie Verbeken, Jo De Baenst, Femke Monsaert, Joris 

De Roeck, Hans Fostier, Pieter Monsaert 

P.S. Wil je ons contacteren? Één adres: okidobouwt@gmail.com  

mailto:okidobouwt@gmail.com
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Artikels 

Sloebers 

Dag liefste sloebertjes 

Het eerste deel van het chirojaar zit er alweer op, wat is dat snel gegaan hè! We hebben al heel wat 

leuke spelletjes gespeeld de voorbije chiro’s, maar ook in 2022 staan er ons heel wat leuke 

activiteiten te wachten. Zo gaan we nog op weekend, hebben jullie eens een volledige dag chiro, 

gaan we op uitstapdag en sluiten we natuurlijk af met ons super leuk kamp in de zomer! 

Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als ons! 

Exacte informatie over het sloeberweekend wordt binnenkort nog meegedeeld. 

Bij vragen mag je altijd een berichtje sturen of bellen naar iemand van de leiding.  

Veel groetjes en alvast gelukkig nieuwjaar! Hopelijk een jaar zonder corona en veel chiro ☺  

Lander, Rik, Hannes, Steffen, Elise, Gaïelle 

Griezel even met me mee 

Dan worden we heksen alle tweeLuister goed  en doe me naMaak een geluid: WR 
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Speelclub 

Dag lieve speelclubbertjes!  

Eerst en vooral willen we jullie een heel fijn nieuwjaar toewensen!  

We hopen dat jullie al veel toffe dingen gedaan hebben in de kerstvakantie.  

Hopelijk hebben jullie vele mooie dromen die mogen uitkomen in 2022! 

Er komt een nieuw jaar in zicht en dat betekent natuurlijk veeeelll toffe chiro’s!  

Zo staat er een tof eetfestijn, een keileuk weekend en een top verkoop van Berlijnse bollen op de 

agenda! 

Hopelijk heeft de zon zich ook al ingeschreven voor het nieuwe jaar en kan ze er bij zijn op vele 

chiro namiddagen!  

Vele groetjes van de speelclub leiding!  

Phoebe, Wouter, Felix, Kobe, Motte en Aude 

 

 

  

https://www.messenger.com/messenger_media/?thread_id=100010151478411&attachment_id=609516330272265&message_id=mid.%24cAAAAAXV9tEaECV8O2l92BnD46cko
https://www.messenger.com/messenger_media/?thread_id=100010151478411&attachment_id=609516330272265&message_id=mid.%24cAAAAAXV9tEaECV8O2l92BnD46cko
https://www.messenger.com/messenger_media/?thread_id=100010151478411&attachment_id=609516330272265&message_id=mid.%24cAAAAAXV9tEaECV8O2l92BnD46cko
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Rakwi’s 

 

 

Of die chiro waarbij jullie de leiding mochten 

straffen? Dat was jullie maar al te goed gelukt! 

Kijk maar naar het resultaat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefste Rakwi’s 

Het is bijna nieuwjaar!!! Dat wil zeggen dat 

het tijd is om eens terug te kijken op het 

voorbije jaar!  

Weten jullie nog onze kermisquiz? Waarbij we 

een ritje konden maken op de megasnelle 

rups? 

 

 

 

Ooooh en we mogen ook ons coole 

halloweenfeestje niet vergeten!! Waarbij we 

ontdekten wie abuelo had vermoord!!! (TWAS 

MIRANDA!!) En waar we ook veel snoep en 

chips kregen        

 

 

Baseball met de vuilbak was soms wat 

competitief, maar ook wij als leiding vonden 

dit een heel leuke chiro! Dan hadden we nog 

rakwi baas, waarbij jullie al die regels voor 

jullie zelf verzonnen, en natuurlijk monopoly!! 

 

 

 

 

 

  

Kortom we hebben al veel leuke 

chiro’s gehad, en we beloven dat er 

nog veeeel leuke chiro’s komen!! 

Wij willen jullie alvast een super fijne 

Kerst wensen en een 

 

 

 

 

 

Veel liefs, 

De Rakwileiding 
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Tito’s 

 

 

Liefste Tito’s 

Kiekeboe Kiekeboe .. 

't oude jaar deed zijn ogen toe .. 

't nieuwe jaar kwam ook al piepen, 

deze nacht terwijl we sliepen .. 

Daarom kom ik met mijn wensen 

zoals alle andere mensen : 

zon en vreugde elke dag 

en alles wat je wensen mag ! 

Ik zou het willen roepen : 

Ik wens je een jaar om van te snoepen !!! 

Jullie kapoenen, Robbe, Julie, Emiel, Elien, Emile en Jochen 

Herzele, 1 januari 2022 

 

Wij wensen jullie alvast het allerbeste voor het nieuwe jaar en vooral veel warmte tijdens de koude 

winterchiro’s. Om jullie alvast wat warm te krijgen kunnen wij vertellen dat wij van 4 tot en met 6 maart op 

weekend gaan naar het gezellige Sint- Niklaas. Jullie zullen hierover binnenkort nog extra info over 

ontvangen.  
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Keti’s 

2022 
 

Liefste kindjes 

 

In Walibi hebben we alle angsten overwonnen, maar we zijn nog niet immuun tegen alle grappen en 

grollen. 

Jullie hebben je bewezen als sterke onderhandelaars op de spectaculaire ruiltocht, als het de 

volgende keer mislukt, worden jullie misschien wel verkocht.  

Jullie zijn al echte kerstbomen aan het kweken, alleen houden ze het ook altijd weer voor bekeken? 

Jaja, in het jaar 2021 hebben we heel wat gedaan, laten we in 2022 ook gaan met die banaan!  

Een nieuw jaar en de nieuwe coronavariant is daar.  

Een leuk voornemen zou zijn om eens een mooie rij te zijn. 

Als we op kamp pita willen eten, zullen die handjes van het sjorren moeten zweten. 

Maak je borst maar nat maar nu heb ik het even gehad.  

 

Jullie kapoenen, 

Dieter, Fien, Jens, Paolo, Thibo, Victor 

 

1 Januari 2022  
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Aspiranten 

 

Liefste liefies, 

Hier zijn we weer met een leutig artikeltje van Team Liefie. Wat moeten we hier weer allemaal 

beginnen te zeveren. Ma soit, kga mijn best doen.  

Onze eerste weken Chiro waren al vree wijs, maar het hoogtepunt was toch onze leefweek! 

Chance dat we de Corona voor waren en dat die week gewoon is mogen doorgaan.  

Wat een bende mongolen we bijéén zijn, dat is uit die week wel gebleken. Amai krijg weeral 

heimwee als ik er naar denk. Ma we gaan die heimwee snel omzetten naar het uitkijken naar 

ons epic aspiweekend!!! Zet het al maar in jullie agenda 14 tem 17 april zijn we weer weg! 

Maar meer hierover in ’t Nieuwe jaar! 

Voor vele van jullie zullen de Chirozondagen in januari een revelatie worden, jullie worden 

namelijk in de schoenen gezet van de meest verantwoordelijk persoon van Herzele, Neeeeee 

we hebben het niet over Benjamin Rogiers maar over de Leidingsploeg van Chiro Okido 

Herzele. Jullie zullen namelijk de Chirozondagen van januari onder jullie verantwoordelijkheid 

nemen( met natuurlijk hulp van ons ;)). We weten wel dat dit een serieuze zware 

verantwoordelijkheid is om op jullie tedere schoudertjes te dragen maar we hebben al lang 

gezien dat jullie goed kunnen lijden (leiden) ;)) Boys and girls dit betekent dan ook uurtje 

eerder op de Chiro om jullie mega originele spelen klaar te zetten. Maar meer info hierover 

bespreken we op ons après-kerst-feestje! 

Salut en de ballen! 

Veel liefde, 

TEAM LIEFIE 

Smesman, Djan, Lana en Marie ☺ 



 

Kalender 
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Spelletjes 

Kleurplaat 

 

 



  14 

Puzzels en breinbrekers 
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