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Woorden 

Woord van de Groepsleiding 

Beste leden en ouders, 

 

Allereerst willen we jullie een gezond, vreugdevol en 

hartverwarmend 2023 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 aankomende activiteiten:  

 

ZATERDAG 04/03 EN ZONDAG 05/03 2023 – STEAKFESTIJN! Zin in een sappige steak of een 

lekker stukje vis, een vegetarisch alternatief of curryworsten voor de kids? Dit alles geserveerd 
met frietjes en daarbij nog eens een lekker drankje en biertje van de streek? Wij bieden voor 
elk wat wils!  

Het eetfestijn gaat door in de Gemeentelijke basisschool Herzele (Tuinwijkstraat 2, 9550 

Herzele). Binnenkort ontvangen jullie meer informatie omtrent het afrekenen van kaarten! 

Wij hopen alleszins dat we jullie allemaal kunnen ontvangen dan! 

 

VRIJDAG 31/03/2023 – DE RYCKSTE NACHT! Wegens succes herhaald! Op vrijdag 31 maart 

zijn wij er opnieuw met de derde editie van onze old-school chirofuif! Place 2 Be: zaal ’t 

Hoefijzer in Woubrechtegem.  

 

ZATERDAG 15/04/2023 – 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.  
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ZATERDAG 6/05/2023 – UITSTAPDAG! Deze dag bezoeken wij opnieuw een leuk pretpark om 

samen met onze afdeling een dag samen plezier te beleven. Meer informatie volgt via een 

brief.  

 

Algemene info:  

 

- 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, 

 

Fien Van de Voorde 

Molendijk 56, 9552 Borsbeke 

  0471 45 84 02 

Fien.vandevoorde@herzele.be 

Wouter Gorgon 

Houtemstraat 98, 9550 Herzele 

  0496 25 49 83 

Wouter.gorg@gmail.com 
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Artikels 

Liefste sloebers 

Op een mooie winterse dag, toen de zon scheen en het gras nog wit zag van het vriezen, 
besloten leiding Viktor, Hanne, Emma, Eline, Victor en Motte een mooie wandeling te gaan 
maken in het bos. Het was heel koud, maar gelukkig had iedereen zijn sjaal, muts en 
handschoenen meegenomen, behalve natuurlijk leiding Motte. Die was aangekomen aan het 
bos in zijn chirobroek en jas. Domme leiding Motte toch… Toen Leiding Victor eindelijk was 
toegekomen (een kwartier te laat) begonnen de vrienden aan hun wandeling. Emma had 
een lange mooie wandeling uitgekozen en liep voorop met de kaart. Ze wees de weg aan de 
anderen, en die vertrouwden haar volledig. Vrolijk begon leider Viktor een liedje te zingen, 
en de anderen zongen enthousiast mee. Het ene na het andere chiroliedje klonk in het 
prachtige bos en al gauw vergaten de vrienden hoe lang ze al aan het stappen waren. Ze 
hadden het heel erg naar hun zin.  

Na een tijdje vroeg Eline om toch even te pauzeren, dus gingen ze op een bankje zitten aan 
een mooi uitzichtpunt. Ze hadden al een paar uur gestapt en het begon al bijna avond te 
worden, dus de magen begonnen te knorren. “Jammer dat we er niet aan gedacht hebben 
om meer eten mee te nemen…” zei Eline. Maar toen deed Hanne haar rugzak open en 
haalde vanalles tevoorschijn. Boterhammen met choco, koekjes, chips, fruit, fruitsap en nog 
veel meer. Iedereen was verbaasd en heel blij om al het lekkers te zien. “Heb je dat heel de 
wandeling al meegesleurd?” vroeg leider Motte verbaasd en onder de indruk. “Zorg maar 
dat het nu op is, dat ik het niet langer meer moet dragen!” antwoorde Hanne. Gezellig aten 
ze het eten samen op. De zon begon onder te gaan en Victor vroeg aan Emma of hij eens 
mocht zien hoe ver het nog was. Emma besprak met hem waar ze waren gestapt en hoe ver 
ze nog moesten.  

“MAAR EMMA”, riep Victor ineens, “dit klopt helemaal niet, op de kaart zouden we nu naast 
een rivier moeten zitten , en hier is helemaal geen rivier”. “Tis ni waar eh”, zei Viktor. “Laat 
mij eens kijken”, zei Eline. En inderdaad, ze waren fout gelopen. Victor begon bang en kwaad 
te praten: “hoe kon dat nu gebeuren, jij had de route toch goed bekeken?? Ik moet mijn 
hond nog eten geven eh!” Hanne onderbrak hem en stelde voor om de weg te gaan zoeken. 
Ze gingen op pad. Motte had het te koud, Emma voelde zich schuldig, Victor maakte zich 
zorgen om zijn hond, Viktor wou naar huis, Hanne probeerde de weg te vinden en Eline hielp 
haar. Na een uur wandelen was het bijna helemaal donker en werden Motte en Eline bang. 
Net toen ze het echt niet meer zagen zitten zagen ze een waterput staan in het bos, verlicht 
met een kleine lantaarn. 

 “Laten we eens gaan kijken”, zei Viktor. “’s Nachts, als het helemaal donker is, als je geen 
blaadjes meer aan de bomen ziet hangen, dan kom ik tot leven en geef ik licht, in het hartje 
van dit donkere woud. Weinig man durft hier dan komen. Gooi een dennenappel in de put 
en doe een wens, wie weet komt hij wel uit…” Las Emma voor van de put. “ONZIN”, zei 
Victor. “Laten we het toch maar proberen”. De vrienden zochten allemaal een dennenappel. 
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Motte gooide de zijne erin en wenste dat ze de weg uit dit bos terugvonden. Op dat moment 
struikelde Eline over haar voeten en botste tegen iets hard met haar rug, en ja hoor, 
verscholen tussen de struiken stond een wandelkaart verborgen, waarmee ze de weg uit het 
bos konden vinden! “HOERA” riepen ze in koor. Motte wou al bijna vertrekken maar Eline 
hield hem tegen. Zouden we onze andere wensen niet ook doen? We zullen samen beslissen 
wat ze zijn. 

“We kunnen wensen voor lekker eten als we thuiskomen” zei Viktor. Iedereen stemde in. Ze 
kozen ook om te wensen dat de chiro er opgeruimd bij lag en dat iedereen de sloeberleiding 
zou trakteren op het volgende feestje. Nog 2 wensen over. “Ik heb een idee” zei Emma. 
Laten we iets wensen voor onze lieve sloebertjes.” “JA” riep iedereen.Zo besloten ze om 
voor de sloebertjes heel veel leuke kerstcadeautjes en lekker kersteten te wensen. “En onze 
laatste wens?” vroeg Hanne. 
“We wensen de sloebers een fantastisch nieuw jaar toe vol met leuke chirospelletjes en 
vriendschappen” 

En zo hadden ze hun 6 wensen gedaan en vonden ze de weg terug uit het bos.  
Eind goed al goed,  

Die sloeberleiding toch… 
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Allerliefste Speelclubs!  

 

Waar moeten we beginnen? Er is zoveel te vertellen! Zoals die keer dat we allemaal samen 
het bijenspel gespeeld hebben, of die keer dat we pizzatjes gemaakt hebben op Halloween, 
of die keer dat we allemaal echte wetenschappers werden door allemaal succesvolle 
proefjes te doen, of die keer… we hebben al te veel gedaan om op te noemen! 

 

Ook was ons Halloweenfeestje SUPERleuk en toch wel een beetje eng… En nog een geluk dat 
jullie allemaal braaf waren dit jaar, want de enige echte Sinterklaas is ons vorige chiro 
komen bezoeken en zelfs hij zag dat het goed was! 

 

Maar lieve speelclubs, het CHIROjaar is nog lang niet gedaan, dus jullie kunnen zich nog 
verwachten aan nog meer zotte spelletjes en nog meer leuke avonturen! Misschien krijgen 
jullie binnenkort zelfs nieuws over een speelclubweekend!  

 

Wij wensen jullie als leiding, een geweldig, gezond, megafantastisch 2023!!! 

Jullie kapoenen, 

Janne, Steffen, Lander, Fien, Emiel 
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Juuuuuuuw de mannen en de vrouwen, 

GELUKKIG NIEUWJAAAAAAAR!!!!!!! Wij wensen aan al onze lieve, gekke, stoere Rakkers en Kwiks een 
fijn 2023 toe. Nu vragen jullie zich waarschijnlijk af: “Seg die chiro’s in 2023? Wat gaan wij allemaal 
nog doen?”. Awel hé, dat is nog een groot geheim. Wat we wel al kunnen zeggen is dat er ons nog 
een megageweldigformidabel weekend te wachten staat. JOEPIEEEE!!! Jullie ouders worden zeker 
nog op voorhand geïnformeerd waar en wanneer dit weekend zal doorgaan.  

Hopelijk hebben jullie met volle teugen kunnen genieten van jullie kerstvakantie en de feestdagen. 
Nu moeten we wel zeggen dat de chiro’s er in januari een beetje anders gaan uitzien. Jullie leiding 
heeft namelijk een hele maand examens (boeeee!!). Maar niet getreurd lieve kadee’kes, er zullen 
genoeg (oud-)leiding en aspiranten zijn om jullie supertoffe zondagnamiddagen te geven. Wij gaan 
jullie wel missen hoor, het is ondertussen al van vorig jaar (😉) geleden dat we jullie gezien hebben, 
pfff dat is toch lang ze. Daarom zet ik hieronder nog een foto van jullie supertoffe leiding. Hopelijk 
herkennen jullie ons nog, want wij worden wééral een jaartje ouder. 

Groene groeten van jullie Rakwileiding <3 
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Hola tito’s!! 

Hier is jullie fantastische leiding terug met een tussentijds choeraberichtje! Woehoew! 
Voor we het nieuwe jaar inspringen, hebben we een paar zaken die ons van het hart moeten… 
WIJ MISSEN JULLIE ENORM HARD!!! :’(( 
 
Wij zijn op dit moment serieus aan het afzien in de examenperiode…. ERG HE? 
Daarom zal het moeilijk zijn voor ons om in januari aan jullie chiro’s te geven… MAAR niet getreurd! 
Ook hier hebben wij een oplossing voor! Wij zijn hard bezig om vervanging te zoeken of om 
alternatieve chiro’s in elkaar te steken zodat jullie zeker niks zullen verliezen!  
Toch lief he? Xx ;) 
 
MAAR GOED! Dit even ter zijde, we hebben nog slecht nieuws…  
HET CHIROJAAR IS AL DE HELFT VOORBIJ…! Maar wat hebben we ons toch geamuseerd! Wij hebben 
er alle 4 al superhard van genoten met jullie! 
Daarom…. HET GOEDE NIEUWS!! 
Als jullie de voorbije maanden al geweldig leuk vonden… DAN MOGEN JULLIE ZEKER ZIJN DAT WE 
NOG VEEL IN PETTO HEBBEN!! Yihaaaa!! 

Daarom geven we jullie een kleine SNEAK PEEK van onze chirovoornemens in 2023 ;)  

 

IN 2023 WILLEN WIJ MET JULLIE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN GOEDE 
DROPPING 

DOORSTAAN!! 
 

ONZE MEGA ZOTTE 
PATCHES 
VERKOPEN!!  
(Dit is ‘em!) 

Meer info volgt!! 

EEN FANTASTISCH 
WEEKEND 
BELEVEN!! 
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FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!!! 

JULLIE KAPOENEN, ✨ ✨ ✨  

XXX Phoebe, Aude, Juliette en Wout 
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Beste keti’s  

Rozen zijn rood. 
Smurfen zijn blauw.  
Hannes geeft jullie allemaal een dikke knuffel tegen de kou.  
Nacht is donker.  
Sneeuw is wit.  
Kobe wenst jullie allemaal veel cadeautjes In uw bezit. 
Zonnebloem is geel. 
Kerstboom is groen. 
Julie wilt in het nieuwe jaar nog gekke activiteiten doen.  
Kaka is bruin. 
Aubergine is paars.  
Wouter geeft graag drill op kamp dus brand maar een kaars.  
Hierbij wensen wij jullie 1 fijne kerst en 1 gelukkig Nieuwjaar  

Groetjes Hannes, Kobe, Julie en Wouter 
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Liefste vriendjes en vriendinnetjes 

 

De helft van het chirojaar zit er alwaar op. Nog maar een klein halfjaar en dan zijn jullie geen lid (aka 
kindjes) meer, maar leiding 😮 crazyyyy! We gaan er de komende maanden nog een goeie lap op geven 
met nog een paar leuke activiteiten en natuurlijk elke zondag veel chiroplezier, joepieee. 

 

 Dikke kus van de leiding Lucas, Jochen, Gaïelle 

Hier zijn een paar schattige kattenfoto’s om jullie dag beter te maken. Graag gedaan. 
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Kalender 

 
 

 
 

 

 

 

  

Januari  Februari Maart 
08 / 01: Aspiranten 
vervangen een aantal 
studerende leiders 
 

05/02 : Chiro  4-5/03:  
! STEAKFESTIJN ! 

15 / 01: Aspiranten 
vervangen een aantal 
studerende leiders 
 

12/02 : Chiro  12/03: Chiro  

22 / 01: Aspiranten 
vervangen een aantal  
studerende leiders 
 
! geen Chiro voor de Keti’s  
 

19/02 : Chiro  19/03: GEEN CHIRO  

29/ 01: Aspiranten 
vervangen een aantal 
studerende leiders 

26/02 : Chiro  24-26/03: Sloeberweekend  
 
26/03: Chiro 
! geen Chiro voor de 
sloebers (zijn op weekend) 
  

  31/03:  
! De Ryckste nacht !  
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Spelletjes 

Kleurplaat 
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Puzzels en breinbrekers 
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📩  chirookidoherzele@gmail.com 
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