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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 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 247 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 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 11de 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 19 november 2021 organiseren wij een quiz in de
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.

Onze afdelingen zitten niet stil en de eerste uitstappen zijn al gepland. In december krijgt onze Chiro
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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
5 december 2021 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:
https://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 emailadres: chirookidoherzele@gmail.com.
We wensen jullie veel leesplezier in onze Choera!
Chirogroeten,

Joran en Jochen

Jochen Goossens

Joran Ghislain

Beugelstraat 79

Molendijk 56

9620 Velzeke

9550 Herzele

0471 41 24 20

0476 37 83 44

jochen.goossens.99@gmail.com

joran@CO2logic.com
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Artikels
Sloebers
Liefste sloebertjes
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 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? Binnekort kunnen we elkaar al niet meer missen…
Het is dus overduidelijk, de sloebers zijn de leukste groep van Chiro okido Herzele!
Voor de ouders hebben wij ook een online facebookgroep aangemaakt. Op deze manier kunnen wij
jullie beter op de hoogte houden van het allernieuwste sloebernieuws. Je kan de groep terugvinden
onder de naam “sloebers 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
Griezel even met me mee

Dan worden we heksen alle twee
Luister goed en doe me na
Maak een geluid: WRAHAHA!
Doe de spreuk feilloos en net
Als heks in spe, heb je veel pret
Nu je examen, Alles gaat goed
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Speelclub
Beste speelclubbertjes, kabouters, ontdekkers en ridders.
Ondertussen zijn er al een aantal chiro’s gepasseerd waar we al talloze fantastische spelletjes hebben
gespeeld, zoals stratego, het kabouterspel en natuurlijk ons archeologenspel waar we echte
dinobotten moesten vinden! En onze enge griezelfilm mogen we natuurlijk ook niet vergeten. Niet
getreurd want er komen nog veel leuke namiddagen aan waar we veel leuke dingen zullen doen en
waar we ons zeker en vast zullen amuseren! We leren elkaar ook elke chiro beter en beter kennen,
wat wij natuurlijk super fijn vinden en hopelijk jullie ook!
Groetjes van jullie gele leiding
Phoebe, Kobe, Wouter, Felix, Aude en Lukas
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Rakwi’s
DAAAG spookjes, heksjes, weerwolfjes, trolletjes en andere griezelmonstertjes…. Of Rakwi’s kan ook
gewoon natuurlijk hé... Jullie zien er toch al angstaanjagend genoeg uit zonder een laagje schmink
hihi. ;-D
Het is weer de engste periode van het jaar.... HALLOWEEN!!! Daarom zorgen jullie
superleukemegacoole leiding voor een griezelige verrassing volgende week (meer info volgt nog
spoedig hierover via mail of Facebook dus vraag aan je ouders om dit zeker in de gaten te
houden!!)
JOEPIEEEE!!! Leuk he???? Voila, nu hebben jullie weer iets om naar uit te kijken!! Maar wat we gaan
doen houden we nog liever geheim,
dus komen is de boodschap!!
Om alvast in de stemming te komen, vind je hieronder een spookverhaal!!
Moeahahahahahaha!
GRIEZELIGE GROETJES en veel liefs van jullie Duiveltjes!!!!
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De vermiste rakwileiding
Na een lange avond feesten ging de rakwileiding samen terug naar huis. Lucas stelde voor
om door het bos te trekken omdat we zo een flink stuk konden afsnijden van de weg. De rest
vond het niet zo,n slim idee, want het bos stond gekend voor verdwijningen van talloze
mensen. Maar aangezien we met 6 waren, kon er niet veel misgaan. Tijdens de tocht door
het bos besloten Wout en Lucas om hun blaas te gaan legen. “Ik kan het echt niet meer
inhouden! Ik moet nu naar het toilet of anders pis ik in mijn broek!!”, zei Wout. “Ik zal met je
meegaan, ik moet ook erg dringend.” De rest koos ervoor om even te wachten. Vele minuten
verstreken en de twee wildplassers waren nog niet teruggekeerd. Joran nam
verantwoordelijkheid op en besloot om ze te gaan zoeken. Niet veel later hoorden ze
geschreeuw van pure angst door meerdere stemmen. “AAAAAAAAHHGHHHH!!!” Viktor,
Louise en Eline spurtten richting het helse kabaal toe. Wanneer ze aankwamen was
niemand meer te bespeuren behalve hun verscheurde kleren en plasjes bloed. Uit schrik
liepen Eline en Viktor weg het bos in, op zoek naar een uitweg om hulp te gaan zoeken.
Arme Louise bleef alleen achter. Ze trok haar sjaal strakker om zich heen en tuurde in het
struikgewas. Hoewel de maan zijn licht zojuist nog op het pad had geworpen, was het bos
hier te dicht om veel te kunnen zien. "Joran?" Haar medeleiding liet niks van hen horen...
“Eline!? Viktor??”.... niks...
"Lucas?" riep ze nu wat harder. Nog steeds geen antwoord. “Wout?!”... Ook van hem geen
antwoord...
"... Ik loop vast door." Nijdig zette ze zich in beweging. Ze wilde hier geen minuut langer
blijven. Iedereen wist dat dit bos onveilig was. Of mensen daadwerkelijk vermist geraakten,
zoals beweerd werd,wist ze niet , maar... Ze was nog geen tien meter verder toen geritsel
haar deed omkijken.
Achter haar stond nu een zwarte wolf, groter dan ze ooit had gezien, klaar om te springen.
Vanaf dat moment reageerde ze instinctief. Ze draaide zich om en rende de resterende
kilometers dwars door het bos naar de boerderij waar ze bleven slapen. Hoewel ze niet
nogmaals achterom durfde te kijken, hoorde ze aan het gekraak van takken dat de wolf haar
op de voet volgde. Voor ze de deur thuis achter zich kon dichttrekken, waagde het dier nog
een uitval. Het hapte naar haar nek, maar nam alleen een stuk uit haar rode sjaal. Niet veel
later kwam ook Joran bij de boerderij aan. Toen louise hem nog bevend van de schrik
vertelde waarom ze naar huis was gerend en aanvankelijk de deur niet voor hem had willen
opendoen, moest Joran lachen. Hij lachte met wijd opengesperde mond, waarin Louise
tussen zijn tanden rode draadjes zag, in precies dezelfde kleur als haar sjaal...
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Tito’s
Halokidoki lieve tito’s !!!
De dagen worden korter, de nachten worden langer en Halloween komt eraan. Hoog tijd om jullie eens
een geheimpje te verklappen. In Herzele lopen er meer bloeddorstige wezens en mysterieuze griezels
rond dan jullie zouden denken.
We horen jullie knikkende knieën al tot hier en we kunnen jullie angstzweet al ruiken, maar geen
paniek wij geven jullie alvast een overzicht van de plaatsen die je het best kan vermijden als je de
Herzeelse horrorfiguren niet tegen het lijf wilt lopen (als ze überhaupt nog een lijf hebben
MUWAHAHAHAHAH)
1) Eileen Daelenstyf van het Schapenbrugske
Deze griezel doolt al eeuwen rond in onze geliefde gemeente. In de jaren 1800 woonde ze met haar 2
kinderen en haar man aan het Schapenbrugske. Ze waren zeer arm en haar man ging iedere dag op
jacht om zijn gezin eten te kunnen geven. Maar op een dag kwam de man niet meer thuis. Dagen
gingen voorbij en nog steeds geen spoor van haar geliefde. Gek van verdriet vermoordde ze haar
kinderen en gooide ze hun lijken in de beek. Dagen later stierf ze zelf.
Nu wordt er gezegd dat als je ’s nachts naar het Schapenbrugske gaat, je het geschreeuw van de
moeder en kinderen nog kunt horen. En dat haar geest er nog steeds op zoek is naar haar geliefde. Pas
dus maar op!
2) The Beast of Busbeek
In de jaren ’50 werden er veel doodgebeten honden aangetroffen in Busbeek. Men geloofde dat er
een soort vampierachtig beest in de bossen was verstopt. Ze hebben vaak naar hem gezocht maar
nooit kwam er iemand levend terug uit de Busbeekse bossen. Hij zou eruitzien als een wilde katachtige
van bijna 2 meter groot. Dit bloeddorstig beest is dus zeker geen katje om zonder handschoenen aan
te pakken!!
3) De Ik-Pel-uw-Velleman
Deze gestoorde kannibaal is ontsnapt uit de psychiatrie. De politie is nog steeds naar hem op zoek. Er
wordt gezegd dat hij zich schuilhoudt in de struiken van de Trambaan. Daar voedde hij zich eerst met
konijnen, maar nu zegt hij zeker geen nee tegen een mals stukje mensenvlees. Het gerucht gaat dat hij
achteraf het vel van zijn slachtoffers draagt als jas.
4) Mieleken No-Face
Na een tragisch incident in de kerncentrale, verloor Mieleken zijn gezicht en werd hij radioactief
waardoor hij een groene gloed kreeg. Hij houdt zich (’s nachts) bezig met het stalken van bestuurders
op de Provincieweg. Als je hem ziet, vertraag dan zeker niet, want eens hij je te pakken heeft, word je
gruwelijk misvormd en ben je zijn onderdaan voor de rest van jouw leven.
5)De Patron van Iejzel
Ook aan de Burcht ben je niet veilig voor griezels. Vroeger toen de Burcht nog geen ruïne was, woonde
er een kasteelheer genaamd de Patron van Iejzel. Hij behandelde zijn personeel als slaven en kickte
erop om zijn krijgsgevangenen gruwelijk te martelen. Op een dag pikte het personeel dit niet meer en
werd hij onthoofd en gemarteld. Nu doolt zijn geest (of wat er nog van overblijft) rond aan de Burcht
en is hij uit op wraak! Oppassen geblazen dus!!
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6) Julie The Firefox
Last but not least, the Firefox. Het gezin van the Firefox geraakte verminkt in een hevige woningbrand.
Na de brand werd dochter Julie mentaal onstabiel. Zo onstabiel dat ze haar gezin vermoordde. Achteraf
is ze gevlucht. Vandaag de dag kan ze gespot worden in de bossen rond de Kouters. Daar houdt ze
wandelaars en fietsers met een smoes tegen in de hoop ze te kunnen vermoorden!

Tot op de Chiro! (als jullie nog durven xpxd)
Liefs,
Elien, Jochen, Robbe, Emile, Emiel en Julie

P.S. Als jullie nog niet in de Whatsappgroep zitten, stuur dan een berichtje met je naam naar Julie
(0468 24 18 59), zij zal jou toevoegen!!
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Keti’s
Dag beste keti's
Ons jaar is weer goed begonnen. Er staan 5 leiders en 1 leidster volledig klaar om zich helemaal te
smijten voor het komende jaar. We hopen dat jullie ernaar uit kijken want we hebben zeer veel
plannen met jullie dit jaar. Dit betekent dus niet in de die luie zetel blijven hangen thuis maar zondag
op de chiro er volledig voor gaan!
Ketigroeten van jullie leiding
Dieter, Paolo, Fien, Victor, Thibo en Jens
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Aspiranten
De enige echte gedichtenbundel van de aspiranten.
Koude
Brrrrr
Noten
Blaadjes
Bos
Herfst
De winter is het land
Chiro
Chiro is
Chiro is beleven
Beleven is
Beleven
Aspi’s
Beleven
Leefweek
Samen
Altijd
Okido
Avontuur
We zien de bomen in het bos
Bos, zo mooi en levendig
Paintball
Jezus
Een kruis
Zitten we nu weeral voor de buis?
Kunst.
Wereldbol
Toveren
Vogelvrij
Ontdekken
Reiziger
Ik
Jij
Hij
Of
Zij
Iedereen
Heeft
Iemand
Nodig
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Kalender

Flyer Chiro Okido’s 9de Algemene KennisQUIZ
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Spelletjes
Kleurplaat
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Puzzels en breinbrekers

Zoek de verschillen
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