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Woorden 

Woord van de groepsleiding 

Beste leden en ouders, 

 

Langzaam maar zeker is het einde van het Chirowerkjaar in zicht. En wat hebben wij veel mooie 
momenten beleefd om op terug te blikken! In de eerste plaats willen wij iedereen bedanken die vzw 
Okido Bouwt heeft gesteund tijdens het DORP VAN DE RONDE, alsook aan iedereen die zijn steentje 
heeft bijgedragen om van onze BERLIJNSE BOLLENVERKOOP een succes te maken! Bedankt aan onze 
leden die mee zijn helpen gaan verkopen, aan iedereen die reclame heeft gemaakt bij vrienden of 
familie en natuurlijk aan zij die zelf een doosje overheerlijke Berlijnse Bollen hebben gekocht. Met de 
opbrengst kunnen wij nieuw spel-, knutsel- en kampmateriaal aanschaffen.  

 

Op vrijdag 10 mei 2019 organiseren wij opnieuw onze Chirofuif.  Wij 
presenteren jullie: “DE RYCKSTE NACHT” in Zaal ’t Hoefijzer in 
Woubrechtegem! Kaarten voor de fuif zijn beschikbaar bij leiding en 
aspiranten. De deuren gaan open vanaf 21u. Wij hopen jullie massaal te 
verwelkomen!  

 

Op vrijdagavond 24 mei 2019 organiseren onze aspiranten hun bekende 
ASPIGHETTI! Zin in een heerlijk bord zelfgemaakte spaghetti (bolognese of 
veggie), en dit à volonté? Kaarten zijn verkrijgbaar bij de aspiranten en de 
aspirantenleiding (volw: 10 euro, kids: 7 euro)!  

 

Na onze UITSTAPDAG richting Plopsaland resten ons nog drie Chiro’s om ons volop uit te leven en uit 
te kijken naar wat ons deze zomer te wachten staat. Dan hebben we het over ons jaarlijks BIVAK 
natuurlijk! Voor jullie lijkt het nog eventjes, maar de leiding is alvast druk in de weer met de eerste 
voorbereidingen te treffen. Het kamp gaat door van 11 tot en met 21 juli 2019. Dit jaar trekken wij 
richting Hechtel-Eksel! 

 

Wie meer informatie wil over het verloop van ons bivak 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, hoe de inschrijvingen verlopen en al jouw 
praktische vragen worden beantwoord. We verwelkomen jullie graag op woensdag 15 

mei om 19u in onze lokalen.  
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Net zoals vorig jaar organiseren we terug INSCHRIJVINGSDAGEN. Door dit te 
organiseren hebben wij gemerkt dat de administratie en organisatie van ons bivak 
veel vlotter verloopt. We organiseren ÉÉN INSCHRIJVINGSNAMIDDAG (dit op 
zaterdag 15 juni van 14-17uur) en TWEE INSCHRIJVINGSAVONDEN (die doorgaan 
op woensdag 05 juni en maandag 1 juli, telkens van 17-19uur). Lees verder onder 
de rubriek: “Inschrijven Bivak” van deze Choera voor meer informatie omtrent het 
verloop van de inschrijvingen.   

 

Ook willen we jullie graag warm maken voor de SPAARACTIES VAN SOUBRY EN LALORRAINE. Help jij ons 
sparen voor gratis pasta op kamp?  

 

HOE GA JE TE WERK?  

 

ü Net zoals vorig jaar kunnen jullie ons helpen sparen voor gratis 
SANDWICHES op kamp! Doneer de codes die jullie vinden op de 
verpakking van La Lorraine botersandwiches aan onze vereniging 
via de website: www.lalorrainepicnic.be! Dit voor 30 juni 2019!  

ü Nieuw dit jaar is de spaaractie van Soubry! Knip de barcodes op 
alle van Soubry pasta-verpakkingen uit en bezorg ze aan de 
leiding voor 25 mei 2019. Hoe meer barcodes wij kunnen 
opsturen, hoe meer gratis SPAGHETTI!  

 

 

Wij herhalen nog even dat al de brieven die uitgaan van de afdelingsleiding, de 
groepsleiding, de choera’s, updates van de chirokalender,… gepubliceerd worden op 
onze website: www.chirookidoherzele.be. Voor leuke foto’s van zoon/dochterlief en 
herinneringen van onze activiteiten kan je terecht op onze Facebook-pagina. 
Hebben jullie specifieke vragen, neem dan contact op met de groepsleiding via 
onderstaande gegevens of via ons algemeen e-mailadres: 
chirookidoherzele@gmail.com. 

 

We wensen jullie veel leesplezier in onze vijfde Choera! 

 

Chirogroeten, 

Sven Otte, Arne Dekens en Jelena Baele  
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Jelena Baele 

Ressegemstraat 85, 9551 Ressegem 

0499 46 89 90 

 jelena.baele@outlouk.com 

Sven Otte 

Molenstraat 66, 9550 Woubrechtegem 

0494 11 83 42 

sven.otte@student.kuleuven.be  

Arne Dekens 

Kruisweg 12, 9550 Herzele 

0478 76 38 83 

arne.dekens.ad@gmail.com  

 

 

 

  



  6 

Artikels 

Sloebers 

Hoi hoi 

 

We zijn ondertussen al aangekomen bij de laatste Choera 
van dit chirojaar. De tijd vliegt en ook op de chiro hebben 
wij niet stilgezeten. Na een geslaagd sloeberweekend 
kijken we eerst vooruit naar een adembenemende 
uitstapdag naar Plopsaland, die plaatsvindt op 5 mei, 
vooraf inschrijven was wel verplicht, waar we als echte 
waaghalzen elke attractie trotseren. Als enthousiaste 
leiding zijn we ook alweer druk bezig met de 
voorbereidingen van de BIVAK (joepieeeee). Net zoals elk 
jaar trekken we erop uit van 11 juli tot 21 juli om de 
beste tien dagen van het jaar te beleven. We hopen natuurlijk dat we heel wat sloebertjes mogen 
verwachten, want hoe meer zielen hoe meer vreugd.  

Wat doen we nu tijdens deze tien dagen? Simpel, spelen, spelen en nog eens spelen. We zitten geen 
seconde stil en ravotten de hele dag door.  

Hieronder vinden jullie het bivaklied zodat er luidkeels mee kan gebruld worden op kamp.  

 
 

Leven op het ritme van de wind en van de zon, 
zingen op de melodie van bos en beek en bron. 

Slapen met 't getrommel van de regen op het dak, 
ontwaken met de morgendauw : we zijn weer op bivak. 

Ieder die ons ziet kijkt raar, 
wat niet kon, dat wordt hier waar. 

Vreemd wordt vriend en klein is groot; 
in onze ploeg valt geen een uit de boot. 

Trek er mee op uit, breek grenzen open; 
samenspel wordt teken om te hopen. 

Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan; 
een nieuwe wereld roept om door te gaan. 

 
 

Als er verder nog vragen zijn, aarzel dan zeker niet om een bericht/mail te sturen naar de leiding.  
 
Arne, Jens, Phoebe, Gaïelle 
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Speelclub 

 

Dag Liefste speelclubbertjes 

 

Wat hebben we al een mooi jaar achter de rug. Al deze leuke activiteiten die we 
al samen mochten beleven, we ontworpen ons eigen huis, leerden leuke 
dansjes… Natuurlijk niet te vergeten ons super duper weekend dat we achter de 
rug hebben! De paashaas is op bezoek geweest en had ook wat lekkers bij voor 
ons. Maar dit gezegd zijnde, het jaar is nog niet helemaal afgesloten want… 
“tromgeroffel”... ons jaarlijkse bivak is in aantocht! 10 dagen lang spelen, 
dansen, zingen,... kortom ons te pletter amuseren! Nog niet overtuigd? 
Misschien kunnen we jullie bekoren met het lekkere eten van de kookploeg ? Of 
met een leuke uitstap die we daar gaan doen ? Maar het belangrijkste op het 
bivak is natuurlijk het samen zijn met elkaar! Samen met ons leuke spelletjes 
spelen, zingen, dansen, praten… Van ‘s morgens tot ‘s avonds ons geen seconde 
vervelen.  

Wij zijn alvast overtuigd en nemen deel aan 
dit mooie avontuur! Jullie ook? Wij hebben 
er alvast super veel zin in! We hopen dat 
jullie met z’n allen aanwezig zullen zijn, 
want hoe meer zielen hoe meer vreugde. 

Als u nog verdere informatie wenst, kan u 
deze vinden verder in deze choera of een e-
mail/berichtje sturen naar de leiding. 

 

Vele groetjes van jullie super duper liefste leiding! Kusjes en knuffels!!  

 

Ps: vergeet niet, Skibidi!  

 

Ylana, Jochen, Niels en Dieter  
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Rakwi’s 

 
Liefste Rakwi’s 
 
Het chirojaar zit er jammer genoeg bijna op . Na een super maar regenachtig 
weekend hebben we nog maar één belangrijke vraag voor jullie; hoe goed 
kennen jullie de leiding?  
 
Even testen: 
 
1. Wie is het oudste? 
Elien, Gianni of Thibo 
 
2. Wie is er al het langst leiding? 
Thibo, Paolo of Elien  
 
3. Wie werkt er al?  
Elien, Paolo of Thibo 
  
4. Wie heeft er geen broers/zussen? 
Gianni, Paolo of Thibo  
 
5. Wie heeft er de grootste schoenmaat? 
Paolo, Elien of Gianni 
 
Wie haalt er 5 op 5?!?! De 
antwoorden zullen we 
geven volgende chiro!  
Veel succes!  
 
 
Vele chirokusjes!  
 
Thibo, Paolo, Gianni en 
Elien 
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Tito’s 

Liefste schatjes van patatjes, 

Het einde van het jaar is in zicht, dus dat wil zeggen dat het kamp alsmaar dichter 
komt! Begint uw valies maar al te pakken, smeert uw beentjes maar al in, want we 
gaan er een topeditie van maken! Maar voor we vertrekken staat er jullie 
natuurlijk nog een lastige periode te wachten : de examens! Wij als leiding kennen 
de horror van de examens en ja helaas staat die horror ons ook op te wachten in 
juni (sad smiley) . We gaan samen die zware periode overbruggen door de dagen af 
te tellen naar het kamp. Om precies te zijn, nog 73 dagen te gaan! #wecandothis! 
Alvast bedankt lieve tito’s voor zo zalige gastjes te zijn. Lucas, Sven en ik hebben 
ons echt al geamuseerd en veel gelachen met jullie!  

 

 

Veel liefs en succes met jullie examens!!! XXX Marie – Sven – Lucas  
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Keti’s 

Hey liefste keti’s, 
 
Het is alweer zover, het allerlaatste choera artikel 
van dit chirojaar.  
Wij blikken samen met jullie terug op een prachtig 
jaar vol amusement en plezier! We hebben tijdens 
dit jaar een hele nieuwe ervaring bijgekregen door 
leiding te mogen staan bij een afdeling die “al wat 
van leeftijd is” en eerlijk? Veel spijt hebben we 
daar nog niet van gehad. Ook al staan jullie oren 
vaak op jullie “gat”, wij hadden een fantastisch 
jaar met jullie!  
Van de basischiro’s naar weekends, Berlijnse bollen, carwash, uitstapdag… Eén 
voor één mooie keti-momenten om in te kaderen.  
Wij horen jullie al denken... waarom is dat chiro-jaar nu al voorbij, we waren nog 
maar net volledig van start gegaan met alle coole dingen. Maar niet getreurd, 
want we gaan nog de volle 10 dagen samen op kamp, waar we ons volledig rot 
kunnen amuseren! Iedereen weet ondertussen wel al dat het kamp van 11-21 
juli plaatsvindt, verdere info in verband met de inschrijvingsmomenten vinden 
jullie verder in deze choera. Wij hopen jullie dan 
ook massaal te mogen meenemen op kamp zodat 
jullie mee kunnen genieten van 10 onvergetelijke 
keti-dagen ! Wij kijken er alvast naar uit ! Hier nog 
enkele van de weinige foto’s die wij hebben 
omdat alles gewoon zo leuk is dat wij er niet aan 

denken om foto’s te nemen  

 
Lieve groetjes 

Victor en Anouk  
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Aspiranten 

Dames en heren, welkom in Hechtel-Eksel  

Dames en heren, welkom in Hechtel-Eksel 

Dames en heren, welkom in Hechtel-Eksel 

 

   

 

 

 

Liefste ouders en aspiranten, 

Wij schrijven alweer ons laatste Choera-artikel voor het huidige werkjaar en dat betekent natuurlijk 
dat we kunnen aftellen naar een supergezellig bivak. Maar wij breiden er 3 dagen bij. Op 8 juli 
vertrekken wij namelijk reeds op voorkamp waarbij we, jawel, met de fiets op avontuur gaan. In een 
3-tal dagen zullen we een mooie 120km afleggen richting Hechtel-Eksel. Train dus maar al jullie 
koersbenen. Na een kamp boordevol activiteiten keren we terug met de bus, de fiets wordt veilig op 
de camion geplaatst. Meer informatie omtrent het voorkamp volgt via brief. 

Maar wat is Hechtel-Eksel eigenlijk? Als we de Het Belang Van Limburg morgen geloven fietsen we een 
mooi kamp tegemoet… 
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Belangrijke info bivak  
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Kalender 
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De Ryckste Nacht 

 

Infoavond kamp 

 

 
 

DE RYCKSTE NACHT  

“ CHIRO OKIDO HERZELE PRESENTS ” 

V R I J D A G  1 0  M E I  2 0 1 9  

‘ t  HOEFIJZER WOUBRECHTEGEM  

DOORS OPEN :  21H 

VVK : 4 euro ADK : 5 euro 

DiscoFox  |  THUNDERBOL |  SMESMEISTER |  DJ KONK  
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Spaaracties  
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TROOPER 

 

KENNEN JULLIE TROOPER AL? 

Het nieuwe digitale platform waarmee je geld inzamelt voor je 
vereniging door online te shoppen zonder dat het je één eurocent 
extra kost.  

We illustreren het met een voorbeeld: 
Stel dat je iemand wil verrassen met een citytrip. In plaats van 
rechtstreeks naar de reissite te gaan, surf je naar www.trooper.be. 
Je selecteert de vereniging die je wilt steunen. In dit geval is dit 
Chiro Okido Herzele. In de lijst van de aangesloten webshops ga je 
naar booking.com (maar er zijn er nog veel meer!). Je boekt uw reis 
zoals je het anders zou doen, met het ene verschil dat door die ene 
extra klik naar trooper.be er een commissie van ongeveer 5% naar 
de door jou gekozen verenging gaat zonder dat het jou één 
eurocent kost. Iedereen blij dus!  

Er zijn heel wat webshops die werken via Trooper! O.a. Coolblue, 
Booking.com, Ici Paris XL, Collishop, De Bijenkorf, Hema, Torfs, A.S 
Adventure, VT Wonen, Belvilla BE, Fun, Krefel, Travelbird, Sunweb... 
etc. 
Kortom heel veel webshops engageren zich via Trooper. Je vindt de 
volledige lijst terug via onderstaande link: 
https://www.trooper.be/chirookidoherzele  

Denk er bij je volgende online aankoop zeker aan om via trooper.be te 
gaan en steun zo onze vereniging!  

BEDANKT!  

  



  19 

Chiroscoop 

Vissen 

Nu kerst en Nieuwjaar voorbij zijn, zit je een beetje vast. Momenteel is er helemaal niets 
opwindends aan het gebeuren. Maar maak je geen zorgen. Wanneer de zon weer begint te 
schijnen en de bloemetjes weer bloeien, zal je je vitaliteit terugkrijgen. Dan zal alles wat lichter 
aanvoelen. Hang in there! 

Ram 

Je hebt enorm veel potentieel en dat zal van pas komen in je latere Chirocarrière. In 2019 zal 
een onzichtbare kracht je stimuleren om nog harder je best te doen en enthousiast deel te 
nemen aan al die Chiroactiviteiten. Dit wordt een groot jaar voor jou, Ram! 

Stier 

Het slechte weer, de koude tenen en vingers bekoren je helemaal niet. 
Alles wat je wilt, is gewoon binnen zitten in een warm nestje en 
slapen. Maar zo hoef het helemaal niet te zijn, Stier! Tijd om te 
beseffen dat er zoveel meer in het leven zit dan je denkt! Het kan 
moeilijk zijn, maar probeer toch eens uit die zetel te komen. Maak een 
wandelingetje! Je zal je snel weer beter voelen. 

Tweelingen 

Je zit de laatste maanden té veel in je comfortzone. Al ga je uit met je 
vrienden, je bent redelijk timide. Tijd om uit je schelp te kruipen, 
Tweelingen! Probeer de volgende keer dat je uitgaat eens te praten 
met mensen die je vaak ziet, maar met wie je nooit echt spreekt. Je 
weet nooit wat ervan komt! En natuurlijk is er ook de Chiro om je volledig uit te leven. De 
komende Chironamiddag moet je je eens volledig laten gaan tijdens een spelletje. De Chiro is er 
om gek te doen! 

Kreeft 

Jij bent de laatste maanden zeer energiek, Kreeft! Dat is natuurlijk geweldig voor jezelf en je 
omgeving. Soms kan het net iets te veel zijn, maar dat is oké! Deel je enthousiasme met de 
stillere mensen in je omgeving. Op die manier kan je je energie verdelen en samen plezier 
maken! Probeer je de komende maanden meer te focussen op dingen waar je gepassioneerd 
over bent. Dat is een ideale manier om je energie te kanaliseren en er iets nuttig uit te halen! 

Leeuw 

Wat zit jij in een liefdevolle bui, Leeuw! Niets of niemand kan je nog tegenhouden! Je straalt 
warmte uit en barst van de energie. Nog onbekende mensen kruisen je pad en je zult hen 
inpakken met je charmes. Al kan je snel in een friendzone belanden tijdens ontmoetingen met 
potentiële liefdes. 
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Maagd 

Jij hebt een plan en je bent vastberaden! Je hebt het geluk aan je zijde, al kan je geestdrift je 
soms in moeilijke situaties brengen. Je positieve geest zal het voordeel in jouw richting doen 
kantelen. Spread the love, Maagd! 

Weegschaal 

Je hebt het de laatste tijd niet gemakkelijk gehad, maar er is licht aan het einde van de tunnel. 
Je hebt uit die moeilijke periode veel geleerd en je hebt je kracht en moed herwonnen. Gebruik 
die nieuwe kracht om taken aan te nemen die je te lang hebt laten liggen. Geloof in jezelf, 
Weegschaal! 

Schorpioen 

Schorpioenen lopen met hun hoofd in de wolken. Leuke en spannende tijden zorgen voor 
kriebels en een gevoel van vrijheid. Let erop dat je niet met je neus tegen de muur loopt en 
probeer met je voeten op de grond te blijven. Leef zoveel mogelijk in the moment. Dat is de 
beste manier om te genieten van het leven! 

Boogschutter 

Je hebt geen idee waar je zin in hebt en je twijfelt voortdurend. Het kan 
ervoor zorgen dat je de leuke dingen in het leven links laat liggen en dat 
je daar later spijt van krijgt. Probeer eens een risico te nemen en laat je 
hart spreken. Als je dat volgt, kan er weinig misgaan. Soigneer jezelf af en 
toe, dat zal je zeker deugd doen! 

Steenbok 

Kortetermijnplannen volgen elkaar snel op en zorgen ervoor dat 
Steenbokken sommige vrienden uit het oog verliezen. Let op dat 
sommigen zich niet verwaarloosd gaan voelen door je drukke agenda. In 
de liefde heb je het gevoel dat je op de toppen van je tenen loopt. Spreek zoveel mogelijk af 
met al je Chirovrienden, want dat is natuurlijk de beste soort vrienden die er bestaat! 

Waterman 

Jouw goede humeur is aanstekelijk en je enthousiasme creëert nieuwe 
kansen. Een ideaal klimaat om anderen te helpen. In de liefde moeten 
Watermannen hun dominantie onder controle houden en leren luisteren 
naar de ander. Iedereen apprecieert je zoals je bent, maar probeer toch je 
oren en ogen open te houden voor je partner. 
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📍  Tuinwijkstraat 4 
     9550 HERZELE 

📞  Jelena Baele - 0499 46 89 90 
Sven Otte - 0494 11 83 42 
Arne Dekens - 0478 76 38 83 

💻  www.chirookidoherzele.be 

📩  chirookidoherzele@gmail.com 

 Chiro Okido Herzele 

 


