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Voorwoord 

Het chirojaar is geweldig begonnen! De gastjes 

zijn nóg leuker dan vorig jaar, om nog niet over 

de activiteiten te spreken!  

Op dit moment is iedereen druk in de weer met 

de souper, die dit jaar in een nieuw jasje is 

gestoken. We kregen vandejaar een duwtje in de 

rug door onder andere de Houtemse vleeshoeve, 

de Beauvoordse walhoeve, de kvlv van 

Beauvoorde en door onze eigen kampkokjes: 

 

Nancy en Manuela!  

 

(die nu alvast symbolisch in de bloemetjes zijn 

gezet) 

Het zwemmen en de filmavond zijn vaste traditie in het najaar en komen er 

ook dit jaar geweldig snel aan. Vergeet dus zeker niet de Kalender achteraan 

dit boekje te bekijken! 

Nu moet ik mij nog enkel excuseren voor gemaakte schrijffouten waar de 

redactie heeft overgelezen en u veel leesplezier toewensen! 
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Wat geweest is. 

Startdag met barbecue 

Het regende meer dan een beetje tijdens de startdag, maar dat deed de 

eerste activiteit zeker niet in het water vallen! Na de leidingsverdeling hadden 

alle kindjes een spetterende dag (pun intended) vol chiroplezier. ’s Avonds 

konden de ouders en andere sympathisanten ook komen genieten van goed 

gezelschap, lekker eten en de kampfoto’s. 

 

Vriendjesdag 

Op deze speciale kindernamiddag brachten alle leden en leiding hun 

vrienden mee om hen eens te laten proeven van het hele chirogebeuren.  

Het was een stralende dag en we zagen dan ook alleen maar stralende 

gezichtjes! 
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Nacht van de Jeugd 

Samen met de Ksa Roodkapjes, Ksa kerelstede 

en de jeugdraad organiseerden we dit jaar 

voor de 3e keer succesvol de Nacht van de 

Jeugd in Furnevent. Het was een geweldige 

avond waar iedereen helemaal uit de bol ging, 

vooral Louise, die al onstopbaar was voor het 

volk toekwam. 

 

 

 

dag van de jeugdbeweging 

Alle leden konden op deze heuglijke dag met hun chirokleren pronken en 

genieten van een gratis ontbijt op de markt van Veurne, of elders. Er was 

bijvoorbeeld Trezebeesleiding te vinden op de markt van 

Leuven, al pannenkoekenbakkend 

zelfs, in Gent of in Kortrijk. 

 

 

Leidingsweekend 

De leiding vindt overeenkomen met elkaar toch wel heel erg belangrijk en 

ging daarom dit jaar al op weekend! In het koude Brugge leerden we elkaars 

zwakke en sterke kanten nog wat beter kennen en maakten we de markt 

even onveilig… Al zal de vers gedoopte leiding vooral onthouden hoe rauwe 

ajuinen smaken ;) 
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Wat nog komt 

kindernamiddag (Zwemmen) zaterdag 3 december 

Zoals gewoonlijk wordt er in het najaar een speciale kindernamiddag 

georganiseerd. We gaan die namiddag met de hele groep zwemmen in 

Koksijde. Noteer deze datum dus alvast in jullie agenda! We zijn deze dag 

met een behoorlijk grote groep om te vervoeren, daarom vragen we aan de 

ouders om indien mogelijk te helpen bij het brengen en halen van al deze 

enthousiaste leden. Een uitnodiging zit normaal bij dit trezebeesje, indien 

niet, is het tijd om aan onze oren te trekken ☺ 

kindernamiddag (Filmavond) 7 januari 

Om het nieuwe jaar goed in te zetten, maken we er op deze kindernamiddag 

iets speciaals van… We vertonen die dag in het heem 2 films op groot 

scherm. Voor de jongste groepen is er een film voorzien in de namiddag, 

voor de ouderen zal dit ‘s avonds plaatsvinden. Meer info volgt nog! 

oudercontact 4 februari 

Een gezellige avond waarop alle ouders en hun kinderen van harte 

uitgenodigd zijn om de leiding nog beter te leren kennen! Er volgt nog extra 

info! 

Maak kabaal 4 maart 

Op 4 maart zijn we welkom in Veurne om met heel de jeugd van ‘t stad 

samen te spelen. Een datum om naar uit te kijken! Zoals ondertussen 

gewoonlijk volgt meer info nog. 
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Woorzoeker! 

Amai, een woordzoeker! Geen idee wat je hier mee moet doen? Zou er geen  

speciale tekening te voorschijn komen als je alle ‘E’s inkleurt bijvoorbeeld? 
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Gezocht 

Wat hebben Joni, Neel, Dries, Jef, Woody, Mathijs, Drees, Lore en Manou 

gemeen? 

Inderdaad! Goed geraden! Ze hebben allemaal nog geen liefje! En dat is toch 

wel meer dan een beetje jammer… Dus vroegen ze aan ons (impliciet dan 

toch) om een zoekertje te plaatsen in het Trezebeesje, dus natuurlijk doen wij 

van de redactie dat!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-dit zoekertje werd misschien wel een beetje geplaatst zonder de goedkeuring van de personen in kwestie-  

Neel: Zoekt een brede man, die 

haar kan beschermen met 

vooral veel borsthaar, om 

zachtjes tegen aan te vleien. 

Dries: zoekt een meisje waarvan 

de voornaam begint met een L, 

zodat ze hun kind toepasselijk 

Lies kunnen noemen. 

Joni; op zoek naar een rijpere 

man die nog jong van hart is. 

Jef: op zoek naar een exotische, 

liefst Thaise vrouw. 

Woody: wilt graag iemand. 

Mathijs: zoekt een dominant 

karakter die goed met wilde 

dieren kan omgaan ;) 

Drees: zoekt een dame om 

samen met zijn vrienden 

‘gezelschapsspelletjes’ te spelen. 

Lore: Op zoek naar een 

alternatiever type, die niet bang 

is om eens tegen de stroom in te 

zwemmen. 

Manou: Zoekt iemand die net als 

haar niet gesteld is op haar 

nachtrust ;) 
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Een eerste kennismaking is het voor velen al niet meer, maar de leiding van 

je kindjes nog wat beter leren kennen kan nooit kwaad. Als je dan nog te 

weten komt dat deze gemotiveerde mensjes worden opgevolgd door 

Kristien, onze prachtige volwassen begeleider, dan is alles helemaal mooi!  

Om een beetje de mens achter de foto te leren kennen vroeg elke leid(st)er 

zich af wat hij of zij al heeft geleerd in zijn/haar chirocarrière. Verder staan ze 

ook verdeeld per groep waar ze leiding voor staan, zo weet je wie voor welke 

chirowietjes zorgt. 

Het is ook wel nog belangrijk te weten dat de leiding super aanspreekbaar is, 

zowel, op facebook, op mail (leiding@chirotrezebees. com) als zomaar in het 

echt op straat!  

 

 

  

mailto:leiding@chirotrezebees.com
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De VB 
Kristien 

 

 
 

 

 

Ze staat niet zomaar in een kadertje, ze verdient het helemaal! Normaal heeft 

ze tegen dat je dit trezebeesje leest, het gekke idee van de leiding om de 

souper een zwaai te geven helemaal in goede banen geleidt. En dat is 

helemaal niet het enige waarin ze ons bijstaat, integendeel! 

We willen haar trouwens ook nog hartelijk bedanken voor de uitnodiging 

voor het machtige feestje dat ze gaf naar aanleiding van de uitbundige liefde 

in haar leven. 

Net zoals de rest van de leiding moest ze antwoorden op de vraag wat ze 

geleerd had in de chiro. En wat blijkt, Kristien kan sinds kort -dankzij de keti’s- 

pokeren! Ze staat dan ook open voor wilde pokeravonden met wie dan ook! 

1 adres dus als je haar wilt bereiken: vb@chirotrezebees.be 
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De Ribbels(1e-2e leerjaar) 

Van links naar rechts: Sidney Soubry, Neel Camertijn, Dries Pannekoecke en Jeroen 

Franchois 

De ribbels zijn onze allerkleinsten, en dit jaar staan ze onder vakkundig toezicht van 4 

topleiding. De mensen die een beetje ‘mee’ zijn, zien hier wel grote verassingen, zoals 

Sidney. Na jaren voor oudere gastjes te hebben gestaan, keert hij nu helemaal terug naar 

de ribbeltjes. Ook Jeroen was een kleine grote verassing. Na vorig jaar een sabbatjaar te 

houden is hij nu helemaal terug. Verder zien we hier nog Neel en Dries staan, echte 

experts in het zorgen voor de minikindjes! 

  Sidney (’94) 

Ik leerde verdraagzaam te zijn. Dat je niet alles kan hebben wat je wil. Dat je veel 

leukere spelletjes kan spelen met al die vriendjes in de Chiro dan thuis. Dat niet 

iedereen dezelfde is maar toch iedereen leuk is. Zotte spelletjes. Nog zottere zelf 

maken. Dat een wasmachine al die verf, slijk, bloedvlekjes en scheetjes wél weg kan 

wassen. Ik leerde er ook superveel vrienden kennen natuurlijk! 

Neel (’94) 

Leren jezelf zijn, zotte dingen doen, vuil zijn, verantwoordelijkheid nemen, sjorren, 

dingen organiseren, samenwerken, veel eten, zorgen voor elkaar,... 

Dries (’96) 

Ik leerde werken in groep en voor kinderen zorgen, gelukkig maar. Ook kan ik 

dankzij de chiro deftig vergaderen. 

Jeroen (’98) 

Ik heb leren sjorren en tenten opzetten en hoop nog veel meer bij te leren! 
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De Speelclub(3e-4e leerjaar) 

Van links naar rechts: Drees Camertijn, Mathijs George en Elias Lamers 

 

De speelclubbers worden dit jaar geanimeerd door Drees, Mathijs en Elias, 

drie maten die geen uitdaging te zot vinden! Hun sterke punt is vooral out of 

the box denken, bestaande spellen worden enkel gespeeld als er een eigen 

shwung aan gegeven is. Het gebrek aan vrouwelijke leiding probeert Drees te 

compenseren door zijn haar te laten groeien. Of dit de juiste aanpak is, is 

betwijfelbaar, maar je kan maar proberen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Drees (’98) 

Wat ik geleerd heb in de chiro is dat je gewoon jezelf moet zijn 

Mathijs (’97) 

Ik heb leren dweilen in de chiro, maar hoewel ik het nu kan doe ik het nog 

altijd niet graag 

Elias (’98) 

Als er 1 iets is wat ik geleerd heb Is het wel rapjes antwoorden… Of iets 

nutteloos op een toffe manier verwoorden. 
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De Rakwi’s(5e-6e leerjaar) 

Van links naar rechts: Joni Maddens, Karel Proot en Jana Meeuws 

 

De rakwi’s zijn vaak een heel actieve bende, maar dit jaar nemen ze het op 

tegen een nog actievere leiding! Joni, Karel en Jana zitten niet graag stil en 

dat zullen de rakwi’s geweten hebben! Of kapitein Karel het vrouwelijk 

geweld dat bij hem leiding staat aankan is nog de vraag. Dit ligt niet aan 

Karel, maar vooral aan de geweldige vrouwen. 

Joni (’93) 

''t is allemaal ni zo erg!' & 'Als je jezelf grappig vindt, dan ben je grappig :)' 

Karel (’97) 

Deftig dweilen, zingen tot je stem verdwenen is, de droogste moppen maken, 

je met dezelfde moppen doodlachen, sjorren, rennen, springen, vliegen, 

duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan! 

Jana (’97) 

Ik heb geleerd om samen te werken en vrienden te maken. Ook veel toffe 

spellekes leren kennen en dweilen natuurlijk (annuntiata style). Ook niet te 

vergeten om altijd te blijven doorbijten ook al gaat het soms een beetje 

moeilijk 
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De Tito’s(1e-2e middelbaar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: Lore Bossaert, Woody Soubry en Manou Goderis 

Om de tito’s te plezieren hebben we dit jaar geen leiding gegeven, enkel nog 

meer gastjes. Lore, Woody en Manou zijn net zoals alle leiding nog een 

beetje kind, maar iedereen weet dat dit bij sommigen meer naar boven komt 

dan bij anderen… Je kan wel op je beide oren slapen, deze leiders zijn er van 

formaat, achter hun blij gezicht met stoutmoedige ogen zitten heel 

verantwoordelijke zieltjes.  

  

Lore (’98) 

Klakoars leren eten op kamp 

Woody (’97) 

Om met verschillende karakters samen leiding te geven en vele mooie 

momenten daarvan te koesteren. 

Manou (’98) 

Grenzen verleggen, verdraagzaam zijn en anderen respecteren, sociaal zijn en 

jezelf openstellen, het beste van jezelf geven, mega veel plezier maken. 
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De Keti’s(3e-4e middelbaar) 
 

Louise Bultynck en Guiseppe Depotter 

 

 

 

 

 

Nonkel ‘Sepp en mama Louise, het buitengewone powercouple (die geen 

koppel is, welteverstaan) zorgen voor onze ketietjes dit jaar. Dat dit een heel 

goeie keuze was blijkt wel uit hun geslaagd weekend! Er zal heel wat 

afgelachen worden dit jaar, want het is moeilijk deze leiding niet al lachend te 

zien. Dit vooral door de combinatie van Guiseppe zijn droge mopjes en het 

feit dat Louise daar zo gemakkelijk mee lacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise (’97) 

Ik heb geleerd dat ik met een simpel spel soms zoveel blije gezichtjes 

tevoorschijn  kan toveren! Dan voel ik mij een echte tovenaar! 

Guiseppe (’94) 

De vloer kuisen is iets wat ik heb geleerd in de chiro. Ik had het al gezien maar 

nog nooit gedaan. Maar niet zeggen aan mijn mama of papa dak da kan, 

anders moet ik dat thuis ook veel doen. 
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De Aspi’s (+)(5e-6e middelbaar) 

Van links naar rechts: Bartel Deprez, Jef en Bert Vandooren 

Je zou denken dat deze drie knapperds verkozen zijn op basis van hun 

charmant uiterlijk, maar niets is minder waar! De broers Vandooren proberen 

dit jaar hun jarenlange ervaring te delen met de Aspi’s, terwijl Bartel dit 

probeert voor de Aspi +! Er zijn dit jaar dus twee soorten Aspi’s, kwestie van 

onze laatstejaars leden nog een jaartje extra van hun gast zijn te laten 

genieten! 

 

 

 

 

 

 

 

Bartel (’95) 

Ik heb geleerd dat alles mogelijk is, hoe onwaarschijnlijk ook en als je iets 

gedaan wilt krijgen is het maar een kwestie van zelf heel enthousiast te zijn en 

mensen mee te slepen in je enthousiasme. 

Jef (’96) 

Als aspi heb ik wel al eens proberen wiskunde te leren op weekend maar dat is 

faliekant mislukt omdat de spelletjes veel te leuk waren ;) 

Bert (’94) 

Ik heb in de chiro geleerd dat ik mijn zelf kan zijn zowel positief als negatief, 

dat je kan voorbereiden tot diep in de nacht en toch nog een deftige activiteit 

in elkaar kan steken en dat de gekste ideeën vaak de beste en leukste zijn 
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5 redenen waarom een chiroleid(st)er 

een betere president zou zijn dan 

Donald Trump 

1. Een muur bouwen 
Den Donald heeft het al herhaaldelijk gehad over het feit dat hij een muur zal bouwen om 

de grens met Mexico af te sluiten, sterker nog, hij zou de Mexicaanse overheid zelf de 

muur laten betalen. Trump’s Wall zou een flauw afkooksel zijn van de muur van Hadrianus 

en staal en beton gebruiken in plaats van steen. Ah, mijn voormalig leraar architectuur 

draait zich om in zijn graf. Een betonnen gevaarte midden in het desolate landschap van 

pakweg de Colorado River Delta, geef toe dat trekt op niets. Een chiroleid(st)er zou dat 

beter doen. Natuurlijke materialen zoals sjorhout gebruiken, oog voor detail rekening 

houdend met de omgeving en vooral nuttig, dat zijn de kenmerken van een Chiromuur. 

Een Chiroleid(st)er zou zo’n muur natuurlijk sjorren. Het hout versmelt dan mooi samen 

met de natuurlijke omgeving en tussen de sjorpalen door kunnen de Mexicaantjes en 

USA’tjes nog vriendelijk zwaaien naar elkaar en lachen 

met de capriolen van Dunald Tromp. Vet leuk. Een 

prototype van beide muren zie je op de fotootjes 

hieronder. 
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2. Grab em by the 
Ah je kon er niet naast kijken, horen of lezen. Trumpieboy die weer een zotte 

uitspraak deed die het stof en zijn haar liet opwaaien. Deze keer niet over 

een muur, maar over poesjes! Gekke 

Donald zou poezen bij hun nekvel grijpen 

als ze niet zouden luisteren. Ai ai ai een 

chiroleid(st)er zou dat probleem zo 

niet aanpakken Donald! Ten 

eerste zijn ze het in de Chiro 

gewend dat er af en toe 

iemand niet luistert (of dat nu 

kindjes, poesjes of pony’s zijn). 

Hen bij het nekvel grijpen is niet alleen not done, 

maar ook lastig (sommige ongehoorzame leiders 

wegen meer dan 89 kg!) Een Chiroleid(st)er 

probeert te zoeken naar de reden achter de 

‘ongehoorzaamheid’ en als die bekend is zoekt 

de leid(st)er samen met het poesje in kwestie naar 

een oplossing. Ten tweede zijn we bij de Chiro grote 

dierenvrienden die het nekvelgrijpen overlaten aan de mama van de 

poesjes. De poesjes terugsturen naar Mexico zouden wij ook niet doen. Een koek en 

chocomelkje als vieruurtje geven wel. Ik zei het al, een chiroleid(st)er zou een betere 

president zijn.   

 

3. Een nederlaag aanvaarden 
Het is uiteindelijk niet zo gelopen, maar als hij de verkiezingen zou 

verliezen, dan zou Donald Duck Trump het resultaat niet aanvaard 

hebben. Dat zei hij toch op een bijeenkomst in Ohio op 20 oktober 

jongstleden. Oeps Donnie, daar ga je weer de mist in als je een even 

goede president wil worden als je voorgangers of een chiroleid(st)er. Bij 

de chiro (maken we plezier voor twee) heeft iedereen van de leiding 

wel eens een mening (al is het maar over ice tea). De leiding verdedigt 

die mening, maar als de meerderheid die niet onderschrijft dan moet 

de leid(st)er in kwestie zijn of haar ongelijk toegeven. That’s how 

democracy works, Donald. Je niet neerleggen bij een resultaat dat door 

iedereen wel aanvaard wordt, komt zielig over. Vet zonde, jongen!



17 
 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nasty woman 
Ah ah ah op 19 oktober deed hij het opnieuw. Die 

malle gekkerd van een Donald noemde zijn 

tegenkandidate van de democratische partij een 

(oogjes toe lieve ribbeltjes) smerig wijf. Wat het 

ergste was? Hij gebruikte het als een belediging. 

Iedere chiroleid(st)er weet dat je een jongedame of 

heer niet kan uitschelden met nasty woman. Ten 

eerste is het geen belediging en als het dan toch als 

belediging bedoeld is, dan houdt die belediging 

geen steek. Als je iemand in de chiro een smerig wijf 

noemt dan vertel je gewoon een feit over die 

persoon. In de Chiro zijn ze het namelijk gewoon om 

vuil te worden. Modderspelen, water en bloem, … 

dagelijkse kost in de Chiro. Na zo’n vuile 

kindernamiddagen zijn we allemaal zulke smerige 

venten en wijven (excusez les mots) dat we niemand 

zouden kunnen aanspreken met ‘nasty woman’, 

omdat we door het slijk in onze ogen niet meer 

weten wie nu een mannetje of een vrouwtje is. Nee 

Donald, grab em by the P zou ook in deze situatie 

niet helpen. Dus Trumpie, als je de volgende keer 

iemand aanspreekt met nasty woman, zorg er dan 

voor dat iedereen weet dat dit een compliment is. 
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5. You’re fired 
Lang voordat hij de nieuwste President Elect van 

de USA werd, was Donnieboy al een grote ster 

in het filmlandschap. Hij heeft zelfs een ster op 

de Walk of Fame (door tegenstanders 

Stevensvast Walk of Shame genoemd). Van zijn 

televisieperiode komt ook één van zijn oudste 

uitspraken:  “You’re Fired!” (The Apprentice). Na 

vier keer weten jullie nu ook wel dat een 

chiroleid(st)er dit beter zou aanpakken dan 

Mister Orange is the new Black. Als je mensen ontslaat, dan bestaat de kans dat ze je niet 

leuk zouden vinden en dat je vijanden maakt in plaats van vrienden. Soms kan je natuurlijk 

niet anders als president, maar dan moet je er proberen niet van te genieten, Donald! 

Glimlachend mensen fire’en, dat is opnieuw not done (of is het not Donald?) In de Chiro 

worden er geen mensen ontslaan en worden de kwaliteiten van iedereen geapprecieerd ( 

The Appreciation ipv The Apprentice dus). Iedereen is er welkom (ook als je amper komt 

of na een tijdje terugkeerd), vet fijn toch? 

 

 

 

Indien er in dit artikel foutieve informatie of conclusies zijn geslopen die nogal kort door 

de bocht zijn, dan zou de auteur zich hier niet van willen distantiëren. Trumpieboy doet 

dat immers ook niet en kijk hoe ver die is geraakt. Einde, doei.  
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KALENDER 

zaterdag 3 December 2016 

kindernamiddag (Zwemmen) 

zaterdag 17 December 2016 

kindernamiddag 

zaterdag 7 januari 2017 

kindernamiddag (Filmavond) 

zaterdag 21 januari 2017 

kindernamiddag 

zaterdag 4 februari 2017 

kindernamiddag 

oudercontact 

zaterdag 18 februari 2017 

kindernamiddag 

zaterdag 4 maart 2017 

kindernamiddag (Maak kabaal) 

 


