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Woorden
Woord van de Groepsleiding
Beste leden en ouders,

Met veel enthousiasme presenteren we jullie de tweede Choera van dit werkjaar. Wie al enkele jaren lid is
weet wat de bedoeling is van dit boekje, maar voor wie nieuw is in onze jeugdbeweging geven we graag
een extra woordje uitleg. Hier vinden jullie nieuws, weetjes en belangrijke data in verband met onze
Chiro en informatie over de komende activiteiten. Elke leiding schrijft een artikel speciaal voor zijn
afdeling. Zeker de moeite waard dus om verder te lezen!

Het startschot van ons 35ste werkjaar werd gegeven op 8 september aan de
Burcht. Als wij jullie zouden vertellen dat onze STARTDAG dit jaar een succes
was, dan zou dit een understatement zijn… Wij mochten maar liefst 210 unieke
inschrijvingen tellen! Dit zorgt ervoor dat wij nog steeds de grootste
jeugdbeweging zijn in groot-Herzele, en zelfs in Oost-Vlaanderen. We zijn heel
blij met het talrijke aantal trouwe leden die er opnieuw bij waren en de nieuwe
gezichten die we mochten verwelkomen. Onze leidingsploeg en wijzelf
hebben er dan ook heel veel zin in!

Aan de ouders die kledij besteld hebben op onze Pasdag willen wij informeren dat de bestelling intussen
is doorgegeven aan onze drukker. Let wel dat wij pas na ontvangst van betaling de bestelde kledij zal
worden meegegeven aan uw zoon of dochter. Koos u ervoor de kledij via overschrijving te betalen,
vergeet dan niet het bedrag over te maken op het rekeningnummer van onze Chiro: BE70 0016 0875 7225
met de mededeling: kledij + naam + afdeling.

Er zijn intussen al enkele chirozondagen verstreken en iedereen weet het intussen al: op zondag gaan we
naar huis met rode wangen van hevig spelen, blauwe plekken en groene grasvlekken als stoer aandenken
van al dat ravotten. Maar Chiro is er niet enkel op zondag!

Onze eerste nevenactiviteit in het vooruitzicht is CHIRO OKIDO’S 10de
ALGEMENE KENNISQUIZ. Zin in een avond vol met intellectuele
uitdagingen? Om jouw hersenen in team te breken en tussendoor een
hapje en een drankje te nuttigen? Op vrijdag 15 november 2019
organiseren wij een quiz in polyvalente zaal van de Wattenfabriek
(Solleveld 35, 9550 Herzele). Iedereen is welkom vanaf 19u00 en de quiz
start stipt om 20u00.

Inschrijven kan per team van maximum vier personen (16euro/team) via het inschrijvingsformulier op
onze website of door een e-mail te sturen naar chirookidoherzele@gmail.com met vermelding van je
ploegnaam, aantal personen per team en de naam van de verantwoordelijke. Opgelet: je bent pas
officieel ingeschreven als je een bevestigingsmail van ons hebt ontvangen.
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Onze afdelingen zitten niet stil en de eerste uitstappen zijn al gepland. In december krijgt onze Chiro
terug hoog bezoek! Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zijn al op de hoogte en hebben tijd vrijgemaakt in
hun drukke agenda om bij ons langs te komen. Kom dus zeker naar onze Chironamiddag op zondag 1
december 2019 en wie weet brengt de lieve goede Sint wat lekkers mee voor jou. De activiteit gaat door
aan onze lokalen en tijdens de normale uren (14u00 – 17u00).

Een overzicht van alle brieven die worden uitgegeven vinden jullie terug op onze website:
http://www.chirookidoherzele.be/activiteiten/brieven-aan-de-ouders. De Choera, alsook belangrijke
brieven m.b.t. bijvoorbeeld, het eetfestijn of het kamp worden wel nog steeds gedrukt. Deze ontvangen
jullie dus op papier tijdens de Chiro. Wees niet bang dat jullie belangrijke informatie zullen mislopen!
Wanneer een brief online komt die van toepassing is voor jouw afdeling, sturen wij naar de ouders een
sms of een e-mail met de vraag onze website te consulteren. Uiteraard zijn alle belangrijke
aankondigingen nog steeds terug te vinden in de Choera.

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 en Sven Otte

Marie Van Caenegem
Ressegemstraat 38
9551 Ressegem
� 0471 26 21 00
📩 marietumas@hotmail.com

Sven Otte
Molenstraat 66
9550 Woubrechtegem
� 0494 11 83 42
� sven.otte@student.kuleuven.be
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Artikels
Sloebers
Liefste sloebers
We zijn het jaar goed gestart, wat hadden jullie anders gedacht!
Dat we dit jaar veel spelletjes gaan spelen, dat staat al vast, dus kom elke zondag naar de Chiro, en
blijf verrast! Wat gaan we dan nog een heel jaar doen, vraag je je misschien wel af? Wel daar hebben
we het antwoord op: we gaan spelen als nooit tevoren, nieuwe dingen leren ontdekken en alles wat
nog mag komen. We hebben nog een Halloweentocht voor de boeg, een weekend dat nog moet
komen, en de Berlijnse bollen moeten ook dit jaar weer vlot verkopen, maar dat zijn zorgen voor
later, we zien jullie dan ook graag elke zondag weer! Hier onder hebben we speciaal voor Halloween
nog een tekening gezet, hopelijk hebben jullie thuis veel kleurpret!

Vele

groetjes van jullie leiding: Louise, Fien, Paolo, Thibo en Smesman
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Speelclub

Dag liefste speelcubbertjes
Hier zijn we weer, het nieuwe chirojaar is begonnen, joepieeeeee!!! We zijn aangenaam verrast door
de vele kindjes die we dit jaar weer mochten verwelkomen in onze groep. Er zijn nu al een aantal
chiro’s achter de rug en we hebben dus al uitgebreid met elkaar kennis gemaakt. Aangezien het
chirojaar nog maar net van start is gegaan, komen er dus nog heel wat leuke activiteiten aan. Er
staat een chiroweekend gepland, een uitstapdag en als kers op de taart onze 10 daagse bivak in juli!
We hopen dat we er samen met jullie een super leuk jaar van kunnen maken.
Wanneer u als ouder nog vragen hebt, mag u ze gerust stellen. Hieronder vindt u ons
telefoonnummer, maar u kan ons ook bereiken via facebook.
Belangrijke data vindt u vanachter in de Choera en op de website. Data die nog niet gekend zijn,
worden later nog vrijgegeven.

Kijk maar uit
Al eens een spook of een heks gezien?
Of geloof je er niet in misschien
Kijk toch maar uit

Voor een spin op je huid
Of een donkere plek
Nee, ik ben niet gek
’t Is al Halloween wat je ziet
Vergeet dat zeker niet
Als je vanavond laat
De straat nog op gaat!
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Gaïelle

Gianni

Lucas

Eline

Leeftijd:
19

Leeftijd:
22

Leeftijd:
19

Leeftijd:
17

2de jaar leiding

2de jaar leiding

2de jaar leiding

1ste jaar leiding

Studies:
Geneeskunde

Studies:
Bio-ingenieur

Functie:
Leider

Funtie:
Leidster

GSM:
0484 61 73 57

GSM:
0491 63 67 76

Studies:
Communicatiemanagement
Functie:
Leidster
GSM:
0493 17 11 79

Studies:
Afgestudeerd in
elektronica,
beveiligingstechnieken
Functie:
GSM:
0476 84 80 85
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Rakwi’s
Beste griezelvriendjes van Chiro Okido Herzele

Zie hier ons eerste artikeltje van het jaar!
Ondertussen zijn er al een aantal chiro’s gepasseerd
waar we al talloze fantastische spelletjes hebben
gespeeld.
Niet getreurd want er komen nog veel leuke
namiddagen aan waar we zullen ravotten, vuil worden
en waar we ons zeker en vast zullen amuseren!

En nog een belangrijke om te onthouden, het rakwi ‘motto’ van dit jaar:
‘tsjik tsjak, de rakwi’s gaan vollen bak!’

Als afsluiter stellen wij ons nog even voor:
Sven
Leeftijd:
22

Joran
Leeftijd:
21

Victor
Leeftijd:
21

Phoebe
Leeftijd:
19

Leiding sinds:
September 2015

Leiding sinds:
September 2015

Leiding sinds:
September 2016

Leiding sinds:
September 2018

Studie:
Industrieel ingenieur
+ master
bedrijfseconomie

Studie:
Handelswetenschappen +
master sociologie

Studie:
Elektromechanica

Studie:
Ergotherapie

Functie:
Groepsleiding,
leider, jeugdraadlid

Functie:
Leider, gewester

Functie:
Leider

Functie:
Leidster,
jeugdraadlid

Telefoon:
0476/37.83.44

Telefoon:
0488/92.04.96

Telefoon:
0470/50.72.91

Telefoon:
0494/11.83.42

Met veel liefde geschreven door jullie nieuwe leiding!
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Tito’s
Lieve tito’s,
Het chirojaar is nog maar eventjes begonnen, maar er staan weer al eens een tal van geweldige op
activiteiten op jullie te wachten! Natuurlijk zijn er de onvergetelijke, toffe, waanzinnige
chirozondagen, maar dat is niet alles, er zijn ook nog de Halloweentocht, het kerstfeestje, de
uitstapdag, weekend,… Wij kijken er alvast naar uit om deze allemaal samen met jullie door te
brengen!! Hopelijk hebben jullie er net zoals ons evenveel zin in en maken we er samen nog een
buitengewoon, fenomenaal, prachtig chirojaar van!

PS: om een beetje in de Halloweensfeer te blijven hebben we nog een griezelverhaal ;)

Griezelige groetjes de titoleiding;
Ylana, Arne & Jens

De zwarte paraplu
Het huisje stond aan de rand van de stad en behoorde toe aan Eliza, een zwarte vrouw. Al vele jaren
was ze keukenmeid en wasvrouw in het huis van een rijke koopman. Van maandagmorgen tot en met
zondagmorgen werkte en sliep ze in het grote fraaie huis, maar de zondagmiddag en de nacht van
zondag op maandag bracht ze door in haar kleine huis in de buitenwijk. Daar zat ze meestal bij het
raam, want zo kon ze horen en zien, wat er buiten gebeurde.
Toen ze op een avond bij het raam was ingedommeld, werd ze wakker door een eigenaardig zingen. "Zo
zingt een vogel toch niet," dacht Eliza en ze sloeg de ogen op. In het schemerdonker kon ze achter het
lage muurtje van het kerkhof een aantal in het zwart geklede gebogen gedaanten zien. En ze beluisterde
het lied, waarmee de mensen gewend waren hun doden naar het graf te begeleiden: Geen tranen zullen
meer in je ogen komen; jij bent nu voor eeuwig thuis,daar waar geen tranen meer stromen.
Eliza de keukenmeid had dat lied dikwijls zelf gezongen, wanneer een buurman of buurvrouw uit de
buurt naar de laatste rustplaats werd gebracht. Eliza zong graag: treurige en vrolijke liederen, maar het
liefst treurige. Ze deed nu het raam dicht, trok haar schoenen aan, zette haar hoed op en ging naar
buiten. Op het kerkhof knielde ze naast de rouwende mensen neer en zong met hen mee. Het werd
donker, de regen viel uit de laaghangende wolken, de wind bulderde boven het kerkhof. Eliza trok haar
hoed dieper over het voorhoofd en zette de kraag van haar mantel op. De regen liep haar langs de rug,
maar ze zong door. En er stond een lange magere man in een zwarte geklede jas op om de keukenmeid
een grote zwarte paraplu te geven. "Neem hem maar, zuster," zei hij, "zo'n goede zangeres mag niet nat
worden." En hij maakte de paraplu voor haar open. De keukenmeid school eronder weg en bleef met de
anderen het graflied voor de arme negers zingen. Toen het lied beëindigd werd, stond de magere man
nog eens op en begon te bidden. Allen baden gedempt met hem mee. Maar toen de keukenmeid
tenslotte 'amen' zei, stak er een hevige wind op, die over het kerkhof dreunde als vlerken van een
reusachtige vogel. Eliza keek op en zag, dat ze naast een met gras en onkruid begroeid graf lag geknield
en dat er zich buiten haar niemand op het kerkhof bevond. Geschrokken stond ze op en vluchtte naar
huis. Nadat ze de huisdeur achter zich gesloten had, merkte ze, dat ze de grote zwarte paraplu nog
steeds in haar hand hield. Ze zette hem in een hoek en bracht de nacht trillend en wakend door. Zouden
de geesten van de gestorvenen de paraplu niet terug komen halen? Maar er verscheen niemand, slechts
de regen ruiste eentonig neer en de door de wind gegeselde takken sloegen tegen het raam. Nog vele
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jaren stond die grote zwarte paraplu in het huisje van keukenmeid Eliza. Als het regende, haalde ze hem
uit de hoek en als ze thuiskwam, zette ze hem weer op zijn plaats. Maar ze leende hem nooit uit. En
niemand heeft haar ooit uitgelachen, als Eliza vertelde dat ze in de regen met de geesten het dodenlied
voor arme negers had gezongen.
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Ylana start haar 2e jaar leiding, vorig jaar kon je haar vinden bij de Speelclub maar nu heeft
ze gekozen voor een oudere groep bij de Tito’s! Ylana is 19 jaar en studeert Psychologie aan
de UGent, voor een goed gesprek kan je dus al zeker bij haar terecht!
Arne is voor de meesten misschien al een iets bekender gezicht binnen de leidingsploeg, hij
start zijn 3e jaar leiding en was vorig jaar ook hoofdleiding, hier is hij nu wel van afgestapt.
Arne is 22 jaar en studeert verpleegkunde in Gent, een wondje zal bij hem dus snel verzorgd
zijn!
Jens start ook zijn 3e jaar leiding. Vorig jaar kon je hem vinden bij de Sloebers, maar dit jaar
is hij 100% zeker van zijn keuze bij de Tito’s! Jens is 22 jaar en oefent de job ambulancier uit,
je kan dus op je 2 oren slapen als er eens een accidentje gebeurt ;)
Stille momenten met deze 3 toppers als leiding is zeker niet van toepassing!
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Keti’s

Elaba Ketiboys and Ketigirls!!!
Bij deze een kleine voorstelling van jullie uberzalige leiding dit werkjaar:

WE PRESENT YOU DE WISTJEDATJES OVER

DE KETILEIDING
1. Wist je dat we alle drie samen Keti zijn geweest?
2. Wist je dat Marie en Jochen van het zelfde bouwjaar zijn? 1999
Elien is mama van de groep, zij is van 1998
3. Wist je dat Jochen zijn bijnaam Jochentoch is?
4. Wist je dat Marie en Elien nu voor hun derde jaar samen leiding staan?
5. Wist je dat Marie maar 1 jaar tito heeft gedaan en samen met Elien
meegegaan is naar de keti’s?
6. Wist je dat we alle drie in Gent studeren? Marie en Elien zitten zelfs op kot.
7. Wist je dat Jochen in Velzeke woont?
8. Wist je dat een chirokusje een betekenisloos kusje op de mond is binnen de leiding?
Marie en Elien kunnen er wat van ;)
9. Wist je dat Jochen zijn zus Julie ook nog lang leiding is geweest in onze chiro?
10. Wist je dat we al een weekendplaats hebben? ( waar is nog geheim ;))

Nu dat jullie al een beetje meer over
ons weten, kunnen we niet wachten om
jullie allemaal beter te leren kennen.
Let’s do this! #hierzitpotentiein
#weloveketiwedo #letsfckngboît
Kusjes MARIE – ELIEN – JOCHEN
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Aspiranten

Het was 31 oktober 2005,
het was de avond van Halloween de griezeligste, bangelijkste van het jaar.
Er waren kinderen en volwassenen verkleed in de griezeligste kleren, Rik, Kenneth, Elise en Aude
waren natuurlijk ook verkleed. Ze gingen elke Halloween op stap voor "trick and tread". En als ze dat
deden dan hadden ze super veel snoep.
Maar deze Halloween was heel speciaal, want ze hadden deze keer een mysterieus huis gevonden.
Dit huis was niet zoals de gewone huizen, omdat deze heel gruw, angstaanjagend was. Rik,
Kenneth, Elise en Aude zagen het huis en waren nieuwsgierig.
De jongens keken naar elkaar en zeiden tegen de meisjes dat ze met zijn allen naar binnen gaan.
Maar de meisjes zagen dat niet zitten.Kenneth zei tegen de meisjes dat ze kleine baby's waren. Rik
was al vertrokken naar het huis, dus moesten ze allemaal mee.
Elise, Kenneth en Aude volgde Rik naar het huis. Rik deed de deur voorzichtig open, hij ging dan ook
naar binnen. De meisjes waren hartstikke bang om binnen te gaan.
Kenneth die al ver binnen is, jaagde de meisjes het schrik op het lijf.
Maar toen hoorden ze allemaal een vreemd geluid, "grrrrrrrrr"!!!
Zowel de jongens als de meisjes waren bang, want er kwam van de lange trap een raar figuur. Aude
merkte direct op dat er iets niet klopte aan dat figuur.
Toen die rare vorm naar beneden vloog, zo'n scherpe tanden heeft, wist Aude het zeker.
"HET IS EEN VAMPIER"!!!
De hele bende schreeuwde het hele huis rond, terwijl de vampier achter hun vloog.
De vampier kon Rik juist grijpen, Rik was heel bang en gilde als een klein meisje.
Maar wat Aude ontdekte is dat de vampier die rond vloog op elektriciteit werkte.
Dus trok ze het stopcontact uit, zodat de elektrische vampier uitviel. Rik dacht dat de vampier nog
achter hem zat dus hij gilde nog steeds.
De drie anderen lachte Rik uit, Aude riep naar Rik "WIE IS ER NU EEN KLEINE BABY"???
De volgende dag waren ze gewoon thuis bij hun familie.
THE END
Zo, dat verhaal kennen jullie ook al ondertussen! Buiten dat hebben wij nog enkele zeer belangrijke
data mee te geven aan jullie.
17/01/2020
07-08-09/02/2020
29/02/2020 en 01/03/2020
01-02-03-04-05-06-07/03/2020
08-09-10/04/2020
17/05/2020

Aspisocio
Aspiweekend 1
Helpen Steakfestijn + avond start leefweek
Leefweek
Aspiweekend 2
Aspigetti / aspitta / …

Zo, dit en nog veel meer staat jullie te wachten tijdens dit fantastisch mega super deluxe aspi-jaar !
Wij kijken er alvast naar uit !
--- .-. .- -. .--- . / --. .-. --- . - .--- . ...
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Kalender

16
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Flyer Chiro Okido’s 10de Algemene KennisQUIZ

CHIRO OKIDO HERZELE
PRESENTEERT

Vrijdag 15 november 2019

de
10

Algemene
Kennisquiz

Welkom vanaf 19u – Quiz start stipt om 20u
Ploegjes van maximum 4 personen (16 euro/team)

Locatie
Polyvalente Zaal
De Wattenfabriek
Solleveld 35
9550 Herzele

Inschrijven
- Via het inschrijvingsformulier
op www.chirookidoherzele.be
- Of via e-mail naar
chirookidoherzele@gmail.com
met vermelding ‘naam team +
1 teamlid + aantal teamleden’.

Niet op de openbare weg gooien - V.U. Sven Otte en Marie Van Caenegem
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Spelletjes
Kleurplaat
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�

Tuinwijkstraat 4
9550 HERZELE

�

Sven Otte - 0494 11 83 42
Marie Van Caenegem – 0471 26 21 00

�

www.chirookidoherzele.be

�

chirookidoherzele@gmail.com
Chiro Okido Herzele
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