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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 37ste werkjaar werd gegeven op 11 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 meer dan
230 unieke inschrijvingen tellen! Dit zorgt ervoor dat wij nog steeds de
grootste jeugdbeweging zijn in groot-Herzele! 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 een laatste keer wordt herbekeken voor doorgegeven te worden aan onze drukker. In de loop
van volgende week zullen jullie de betalingsgegevens via mail ontvangen! Let wel dat wij pas na
ontvangst van betaling de bestelde kledij zal worden meegegeven aan uw zoon of dochter.

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 12de
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 18 november 2022
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 (20 euro/team) via het inschrijvingsformulier op onze website 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. Die mail komt meestal wel
terecht bij de spam of de ongewenste mails, dus check daar zeker ook eens! Indien je daar ook geen
mailtje terugvindt, mag je ons op chirookidoherzele@gmail.com altijd een mailtje sturen ter controle.
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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
4 december 2022 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. 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.

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,
Wouter Gorgon, Fien Van de Voorde

Fien Van de Voorde

Wouter Gorgon

Molendijk 56

Houtemstraat 98

9552 Borsbeke

9550 Herzele

0471 45 84 02

0496 25 49 83

fien.vandevoorde@herzele.be

wouter.gorg@gmail.com
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Artikels

Lieve sloebertjes

Wat hebben we ons weeral twee maand goed geamuseerd en onze band versterkt, dit lukt beter dan
ooit nu het elk weekend Chiro is. We merken dat iedereen ondertussen al goed zijn plekje in de Chiro
heeft gevonden en dat maakt ons als sloeberleiding superblij. Wij hopen dit enkel nog maar te
kunnen versterken.
Om elkaar nog beter te leren kennen organiseren we dan ook een Halloweenfeestje voor jullie op 29
oktober. Meer info hierover kan je terugvinden op onze facebookpagina van de Chiro. Aarzel zeker
niet om verkleed te komen.

Voor de ouders hebben wij ook een whatsappgroep aangemaakt. Op deze manier kunnen wij jullie
beter op de hoogte houden van het allernieuwste sloebernieuws. Indien je ouders nog niet in de
whatsapp groep zitten mogen ze altijd contact opnemen met 1 van ons en kunnen we jullie een linkje
sturen die ze hier toegang toe verleent.
(Liefst volgend nummer indien problemen met de groep: 0478181203)

We hopen jullie talrijk terug te zien op ons Halloweenfeestje want jammer genoeg zal het de
daaropvolgende zondag geen chiro zijn voor de sloebertjes .

Griezelige groetjes van jullie leiding

Victor
Eline
Hanne
Emma
Motte
Viktor
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Dag allerliefste speelclubbertjes

Wat een toffe bende zijn jullie! We hebben dit chirojaar al heel wat leukes spelletjes gespeeld en ons
volledig uitgeleefd. Van Chiro Hiro’s worden tot om het meest marshmallows in onze mond proppen
of lippenstift op elkaars lippen ( of eerder hele gezicht) smeren met een blinddoek op, we deden het
allemaal. We hopen dat jullie het al tof vonden maar er staan jullie nog heel wat toffe
chironamiddagen te wachten en zelfs een halloweenfeestje! Meer uitleg volgt nog…
Jullie leiding heeft er alvast heel veel goesting in!! We hebben nog een klein kruiswoordraadsel
gemaakt zodat jullie ons nog wat beter kunnen leren kennen.

Groetjes,
Fien, Emiel, Lander, Steffen en Janne
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Gegroet groene reizigers,
Het is zover gekomen om jullie te vertellen over de legende van de groenbokwolf. De groenbokwolf
is een wezen dat zich verschuilt in de kouters in Herzele en 1 keer per jaar komt hij uit zijn
schuilplaats. Elk jaar op 30 oktober, wanneer de zon onder is, gaat de groenbokwolf op zoek naar
jonge zieltjes. Het liefst heeft hij zieltjes tussen de 10 en 12 jaar, die graag naar de chiro komen en
die bij de rakwi’s zitten.
Wil het toeval nu dat wij net dan, met onze groep ons in de kouters zullen begeven. Daarom groene
reizigers, is het uiterst belangrijk dat jullie op de hoogte zijn van dit verschrikkelijk schepsel. De
groenbokwolf is half wolf, half bok en volledig bekleed in een groene, vettige vacht. Wanneer hij je in
het oog heeft, loopt hij snel achter je en geeft hij je een verschrikkelijke stamp met zijn bokkenpoten.
Wanneer dat gebeurt, heb je geen enkele kans meer op overleven… . Hij zal je met huid en haar
verscheuren met zijn scherpe wolfstanden. Je kan op dit moment niets meer doen want je zal
verlamd zijn door het gif in zijn tanden, je maakt geen schijn van kans… .
Gelukkig voor jullie hebben jullie 5 stuks geweldig fantastische, super getalenteerde leiding.
De eerste die jullie zal beschermen is pittige Paolo. Pittige Paolo is de enige die ooit een aanval van
de groenbokwolf heeft overleefd. In de strijd met de groenbokwolf verloor hij zijn hand, maar op de
plaats waar die hand zat, heeft hij nu een gek pitten schietmachine laten plaatsen. Wanneer hij die
pitten afschiet op de groenbokwolf, krijgt deze een allergische reactie waardoor hij terug naar zijn
schuilplaats kruipt.
Vervolgens hebben we ijzige Ylana. Zij kan er voor zorgen dat de groenbokwolf het zodanig koud
krijgt dat hij zo hard begint te bibberen dat hij ervan in zijn broek plast. Uit schaamte zal de
groenbokwolf dan terug naar zijn schuilplaats lopen.
Tegen robuuste Robbe heeft de groenbokwolf geen schijn van kans. Onze Robbe is zooooo sterk dat
hij elk wezen dat zou overwegen om ons aan te vallen met de grond gelijk maakt. Robbe wil je dus
echt te allen tijde bevriend houden.
Als deze drie toppers nog niet genoeg waren hebben we ook nog freaky Felix. Felix is sluw en zal
altijd de beste plannen bedenken om aan de groenbokwolf te ontkomen en hem in de val te lokken.
Voor je het weet, ben je in de val gelokt door freaky Felix, want deze sluwe vos is echt iedereen te
slim af.
Tenslotte hebben we nog eksteroog Elise. Haar wil je echt niet boos maken… . Wanneer je haar boos
maakt, zal een deel van haar gezicht veranderen in de snavel van een ekster en krijgt ze twee grote,
zwarte vleugels. Vervolgens vliegt ze razendsnel naar je toe en pikt ze de ogen uit je schedel. In ed
strijd tegen de groenbokwolf is dit uiteraard ideaal, want als hij niet meer ziet waar de zieltjes zijn,
kan hij ze ook niet meer vangen.
Zo groene reizigers, nu kennen jullie de legende van de groenbokwolf. Jullie kunnen dus op jullie
beide oren slapen, want jullie super fantastische leiding zal jullie vast en zeker beschermen.
Griezelige freaky groetjes,
Jullie super rakwileiding
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Yoooow supercoole tito’s
Als eerste moeten we jullie een droevige boodschap overbrengen van onze geliefde Furby Rapper
Sjors…Hij liet ons weten dat hij erg eenzaam was vorige week, want jullie hebben hem deze zondag
moederziel alleen achtergelaten op de chiro terwijl jullie plezier aan het maken waren op de kermis.
:’(
We merkten ook op dat zijn leven aan een zijden draadje hangt. Er zit momenteel niet veel leven
meer in. Hopelijk voor jullie sterft hij niet rond Halloween, anders zal zijn ziel jullie blijven
achtervolgen voor wraak!!! En geloof ons, zijn wraak zal zoet zijn… Mhoehahahahah (duivelslachje
xp). #ripRapperSjors?!
Er komen nog veeeeel leuke chirozondagen aan, dus slaap maar op jullie beide oren dat we nog veel
in petto hebben voor jullie.
We zijn druk bezig met het regelen van een paar avondchiro’s en
tromgeroffeeeeeeeel……. Jaja de eerste avond activiteit is een feit! We verwelkomen jullie allemaal
graag woensdag 2 november @depavies voor een spannende avond… Neem jullie griezeligste outfit
alvast klaar en vergeet zeker geen pamper aan te doen xp. Meer informatie krijgen jullie nog via mail.
Haal de monsters in jullie alvast naar boven, maar altijd braaf zijn he!!
Griezelige groetjes van de aller beste leiding natuurlijk xxx
**Kleine tip: best niet ’s avonds onder jullie bed kijken :0
Dikke knuffel !!!

Ik kom terug
voor jullie
pipo’s of
euhm tito’s
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Liefste sloebertjes eeeuh aspietjes
Wat zijn jullie een leuke, gezellige groep! We zijn het jaar al heel goed gestart met een aantal leuke
spelletjes! Ook hebben we al mogen merken dat er heel wat sportievelingen en toekomstige
kunstenaars en dansers in de groep zitten. Wij hebben nog super veel leuke en gezellige activiteiten
gepland, want het chirojaar is nog maar pas begonnen! Onze vriendschapsband blijft steeds maar
groeien en groeien, we worden allemaal dikke vrienden! Waar gaat dat naar toe? Binnenkort kunnen
we elkaar al niet meer missen… Het is dus overduidelijk, de sloebers eeeeeuh aspi’s zijn de leukste
groep van Chiro okido Herzele!
Bescherm jezelf tegen de komende halloweenspoken en tot snel lieve kindjes!
Kusjes van jullie leiding, Steffen, Rik, Gaielle, Hannes, Lander en Elise euh ik bedoel Gaïelle, Lucas en
Jochen

Ps : we hebben dit zelf geschreven.
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Kalender

Oktober

November

December

29/ 10 :
! avond activiteit sloebers

2/11:
! avond chiro tito’s

4/12 : Chiro + Sinterklaas

30/ 10 :
Chiro namiddag voor tito
30/10 :
! avond chiro speelclub,
rakwi, keti & aspi !

6/11 :
GEEN CHIRO
6/11 – 12/11 : Leefweek
aspiranten

16/12 : avond activiteit
rakwi
11/12 : Chiro
(geen chiro voor rakwi)

13/11 : Chiro

18/12 : Chiro

18/11 : QUIZ

25/11 : GEEN CHIRO

20/11 : Chiro
27/11 : Chiro
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Brief Chiro Okido’s 12de Algemene Kennisquiz
De leiding van Chiro Okido Herzele presenteert:
CHIRO OKIDO'S 12DE ALGEMENE KENNISQUIZ
Zin in een avond vol intellectuele uitdagingen?
Om samen met je team de koppen bij mekaar te steken en de quiz tot een goed einde trachten te
brengen?
Om tussendoor te genieten van een hapje en een drankje? En om Chiro Okido Herzele te sponseren
om er terug een fantastisch werkjaar van te kunnen maken?
Dan bent u bij ons aan het goede adres!
WAAR
Onze quiz gaat door in de grote zaal van de Wattenfabriek (Solleveld 35 te Herzele).
WANNEER
Op vrijdag 18 november 2022. De deuren gaan open om 19u, en we starten om 20u STIPT!
TEAM
Een team bestaat uit maximaal 4 personen. €20 per ploegje.
INSCHRIJVEN
Dat kan via onze site: https://chirookidoherzele.be/node/208
Opgelet: je bent pas ingeschreven als je een bevestigingsmailtje ontvangen hebt!!! Check zeker
tussen de spam of ongewenste mails!!! Hoe sneller de inschrijving, hoe beter de plaatsen voor uw
groep zijn. Dus wacht zeker niet!
LEUK OM TE WETEN
Ook dit jaar is er een consumptiebeker! Het team dat het meeste gedronken en gegeten heeft, krijgt
een mooie prijs! Een gezellige avond is zeker en vast verzekerd!
Waar wacht je nog op?? Schrijf je nu in!
Groetjes en tot dan,
De leidingsploeg
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Spelletjes
Kleurplaat
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Puzzels en breinbrekers
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📍

Tuinwijkstraat 4
9550 HERZELE
Fien Van de Voorde – 0471 45 84 02
Wouter Gorgon – 0496 25 49 83

💻

www.chirookidoherzele.be
chirookidoherzele@gmail.com
Chiro Okido Herzele
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