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voorwoord 
Lieve mama’s en papa’s 

Het Chiro-jaar is ondertussen al ver 

gevorderd! 

Na het afscheid van 2016 namen we 

ook in de Chiro afscheid van twee 

topleidsters. 

En met de verwelkoming van 2017 

heten we dan ook 4 nieuwe leidsters 

en 2 nieuwe leiders van harte 

welkom!  

Lees snel verder en leer de nieuwe 

leiding al wat beter kennen! 
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december, een telefoontje van de KSA uit Lo.  

“Kom ons helpen! Er ligt een groot monster in het zwembad van 

Koksijde!”: klonk het. 

Wij, stoutmoedig als we zijn, aarzelden geen minuut en snelden hen 

te hulp. 

De Tito’s, Keti’s en Aspi’s sprongen snel op hun fiets zetten hun die in 

de hoogste versnelling. 

De Ribbels, Speelclub en Rakwi’s riepen de hulp in van de grote 

mensen met een auto. 

Toen we daar aankwamen werden we klaargestoomd en in de 

kleedkamers kreeg iedereen een peptalk. Hup, Trezebees, Hup!
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Ons doel: het monster bedwingen voor 15.45 uur. 

 

Samen met de KSA werd het een fantastische namiddag!  

We zwommen onder water om te verkennen. 

Sprongen in het water als verrassingseffect. 

Beklommen het monster. 

Werden er af geworpen. 

Dreven af met de stroming. 

Het monster werd snel bedwongen! 

 

Er werd gefeest en plezier gemaakt … en ze leefden nog lang en 

gelukkig … 

 

Dank u Ribbel Noah die deze mooie foto’s maakte! 
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EVEN LATER … 

 

              

 

Eindelijk! Al de 

cadeautjes zijn 

bijna klaar. Hahaaa!! Ik 

heb alle 

cadeautjes 

gestolen. 

JOEPIIEEE! Samen is 

het ons gelukt om 

alles terug te vinden! 

D’ohh! Waar zijn alle 

cadeautjes heen? 
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Spotted: vrolijke jongen die niet bang 

is van een beetje avontuur. Voor een 

grapje hier en daar, staat deze 

beweeglijke jongen altijd klaar! 

Spotted: vier toffe meiden die elkaar steunen door dik en dun! Een feestje 

met elkaar en de nieuwe leiding, daar zeggen deze meiden nooit nee tegen! 

De leidingsbende was op zoek naar een beetje girlpower, met deze vier is 

deze wens zeker in vervulling gegaan!  

Spotted: gekke bekken zijn hem niet 

vreemd. Hij komt elke 

kindernamiddag als een stoere 

ridder op zijn witte paard. (of was 

het nu zijn stoere brommer?) 
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Wij mogen een nieuwe leidster verwelkomen : 

Yade Monkerhey 

Wie is ze? Wat doet ze? 

De betekenis van haar naam betekent al veel goeds! 

Yade is een groene edelsteen. 

Ze beschermt ons tegen wondjes. Hééél belangrijk! 

We worden groot en sterk door haar. Net wat Ribbels nodig hebben! 

We zijn minder verdrietig met Yade in de buurt. Gelukkig maar! 

Ze doet ons leuke spelletjes bedenken. Nog meer  

Als we haar dragen ziet iedereen elkaar graag.  

Met twee Ribbels lukt dat al :D 

 

Yade kwam voor het eerst naar de Chiro als Keti. 

Ze werd onmiddellijk door de Chiro-bacterie gebeten en kon er geen 

genoeg van krijgen. 

Ze komt helemaal van Veurne naar Beauvoorde om haar te amuseren 

en dat met de fiets! 

Dat doet ze samen met haar zus Amber, die zien elkaar zot graag. Kijk 

maar naar de foto ;) 

Yade, het kleinste meisjes in onze Leidingsbende, die altijd lacht (en 

als ze niet lacht is ze stil en waarschijnlijk is het dan ook ochtend ☺ ) . 

Voor de rest is het ‘Yade gewoon Yade’ 
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Op de foto hieronder is enthousiaste, zorgzame, behulpzame, … Neel nog te 

zien. Voor een paar maanden neemt onze Neel afscheid van de ribbel-bende, 

ze gaat andere kindjes voor 3 maanden gelukkig maken en dingen bijleren in 

Tanzania. We zullen haar allemaal missen, maar zien haar zeker terug voor de 

laatste Chiro-maanden en voor een spetterend kamp! Veel succes Neel en tot 

snel!  



11 
 

 

Hallo liefste Speelclubbers  

Misschien was het al op gevallen dat er een paar nieuwe hoofdjes 

rond lopen in de leidingsbende. Zo kunnen wij ook twee nieuwe 

leidsters verwelkomen bij de Speelclubbers. En de twee nieuwe 

enthousiaste leidsters zijn Emma en Ellen. Zij zijn alletwee van jongs 

afaan gebeten door de Chiromicrobes. Om ze een beetje beter te 

leren kennen hebben wij een paar toffe weetje over hun verstopt in 

een woordzoeker.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

Don Treseone in zijn jonge jaren 

 

Twee weken geleden vond er in Beauvoorde, vlakbij het chiro-

terrein, een heuse bendeoorlog plaats. De peetvader van de Chiro, 

Don Treseone, was overleden en in de rakwifamilie ontstonden 

twee groepen, die elk het recht op de erfenis eisten.  

De sluwe en listige meisjes botsten met de stoere jongens. Beide 

clans wilden zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld verdienen om 

zo te bewijzen dat hun groep de beste was en de erfenis 

verdiende! Bij de bazen van de beruchte Italiaanse maffiafamilie 

‘Aspini’, Andrisio en Sebastiano, konden ze gestolen sportwagens 

kopen om ze daarna de grens over te smokkelen. Uiteindelijk verkochten de rakwi’s de 

gestolen goederen met een gigantische winst op de zwarte markt. Dit klinkt makkelijk, maar 

dat was het allesbehalve. De rakwi’s moesten namelijk proberen de douane, die achter elk 

boompje en struikje op de loer lag, te snel 

of te slim af te zijn.  

Het competitief beest in elke rakwi werd 

wakker en naarmate de oorlog vorderde, 

begonnen ze zich steeds meer vijandig 

tegenover de andere groep te gedragen. 

Ze bewapenden zich en al snel kon je door 

heel Beauvoorde de geweerschoten horen 

echoën. De jongens gingen voor de 

frontale aanval en raakten heel wat 

vijandige bendeleden, maar uiteindelijk 

bleek dat de meisjes de beste 

scherpschutters waren!  

Beide groepen raakten al dit geweld 

stilaan beu en ze besloten de wapens neer 

te leggen en de erfenis eerlijk te verdelen. 

Toen ze de kluis van peetvader Don 

Treseone openden, vonden ze …. (wordt 

vervolgd)  

  

De rakwiboeven nemen een groepsselfie nadat ze de wapens 
hebben neergelegd 
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Er was eens een grote, eenzame reus, eens was zo’n 200 jaar geleden, niet dat 

dat belangrijk is. Hij zwierf het land rond, ooit nog met zijn twee mooie 

metgezellen, maar dat waren ver vervlogen tijden. Waardoor hij nu weer alleen 

was, is een verhaal voor een andere keer, er zouden te veel tranen vloeien bij 

de gevoelige lezers onder ons. Het verhaal vertelt wel wat er gebeurde op die 

ene sombere 20 januari. 

De dag begon al vroeg toen de reus, Wo-o-dij genaamd gewekt werd door twee 

kleine snotneusjes die aan zijn rechter dikke teen aan het kietelen waren. Wo-

o-dij brulde en de kinders liepen rap weg. Toen de reus naar zijn teen keek zag 

hij een grote graffititekening van Kortor en Vikneel, ‘prutsers’ dacht hij. Hij 

zocht zijn schoenen bijeen, schudde er nog een paar slapende dieren uit en 

vertrok, hopelijk naar een plaatsje waar het een beetje warmer was. 

‘Toeme’ Wo-o-dij’s stem galmde door het bos, ‘men eiers zie gebroken!’ De 

reus bukte zich over de gladde geel-witte eiresten en begon zachtjes te 

wenen... Uren later zat hij daar nog te schreien toen daar twee kleine (niet 

reuzenmeisjes) langskwamen, ze stelden zich voor als Imke en Marie, Marimke 

voor de maten. Ze vroegen wat er scheelde, Wo-o-dij deed zijn verhaal en 

vertelde dat de eitjes de enige restanten waren van zijn vroegere reisgezellen. 

De Marimke’s vonden het een verschrikkelijk treurig verhaal, ze besloten dat 

de reus ook wel één van hun eitjes mocht hebben, want ze kwamen net van 

hun Oma en die heeft 2 bruine, 3 witte en een bontgekleurde kip. De reus was 

onnoemelijk blij, ook al kon hij het eitje met moeite vasthouden zonder het te 

breken. Hij stopte het in een beverbontje in zijn jaszak en nam zich voor om het 

met zijn leven te beschermen.  

Het was al middag geworden ondertussen en Wo-o-dij stak zijn ipod in om naar 

een schoon liedje te luisteren van de algemeen bekende Lolo’s dat waren Lotte 

en Louise die zongen over vanalles en nog wat, zolang het maar over schone 

jongens ging, Wo-o-dij had het wel voor liedjes over mooie jongens, zijn 

favoriete liedje was ‘ik heb Tjörven zijn hart verworven’. Dansend op de 

opzwepende muziek ging hij verder naar het zuiden. Tot hij een zachtjes getier 

hoorde, het kwam uit een lichttrillend huis net naast hem. Hij haalde een oortje 

uit, het huisje stopte met trillen en het getier werd plots veel luider.  
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‘ZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEG’ 

Schreeuwde het huisje ‘ZOEJEWELEKIWILLEN’ ‘euhm’ stamelde de reus 

‘KZIENNOGNIEUTGEKLAPTWIH’ onderbrak het huisje hem al. 

‘OLLESLIGTHIERONDERSTEBOVENDOORJOENDANSEN!’ riep ze verder, maar 

Wo-o-dij luisterde al niet meer, reuzig als hij was had hij besloten om gewoon 

verder te stappen, tot hij in de verte nog hoorde 

‘HOOOOOOKUSPOKUSPASKZOEMASTOPPENMESTAPPENAKJOEWAS!’ de reus 

versteende en viel om doordat hij net nog met een been in de lucht stond. Uit 

het huisje kwam een heksentrio, Emmalien, Justewien, en Cindigo, ze gingen 

net naast de reus zijn oog staan, wantja die lag nu op de grond. ‘LUSTERJENU?’ 

riep Cindigo veel te luid, terwijl Emmalien met haar toverstafje in zijn oogbal 

porde. De reus kreunde, want meer kon hij niet praten met zijn versteende 

tong. ‘WUKGOATZIEN?’ riep Justewien. ‘ruuurhghruur’ was het enige geluid die 

uit de reus kwam, behalve dan nog een lange stille scheet, omdat hij zijn 

poepgaatje niet meer in bedwang had.  

De heksjes bleven de reus pesten totdat uit het bos een donkere gestalte 

verscheen ‘GODVERMILLEDJUE’ riepen de heksen en ze verdwenen rap met 

een heel moeilijke toverspreuk en lieten een meerkleurige gaswolk achter die 

een geur had van versgebakken wentelteefjes. Met het verdwijnen van de 

heksen kon Wo-o-dy weer bewegen, maar hij durfde niet direct, niet enkel 

omdat hij wel een beetje bang was voor de donkere gestalte, maar ook wel 

omdat er misschien wel meer dan een lange stille scheet uit zijn poepgaatje 

was gekomen… Hij besloot dan maar om te doen alsof hij sliep. Het lukte een 

beetje te goed en in de kortste keren lag hij echt midden in het bos te ronken. 

Toen hij een klein uurtje later wakker werd zat voor hem een klein meisje in 

een donker gewaad voor hem. Hij verschoot maar voelde zich al snel op zijn 

gemak, dat effect had dat meisje blijkbaar op reuzen en mensen. Hij zette zich 

recht en vroeg ‘He meisje, kom jij hier vaker?’ Hij kwam zo achter dat het 

meisje Liso heette en de oppertovenares van het noord-zuidse bos was, 

daarom dat de heksjes bang van haar waren. Wo-o-dy was ongelooflijk onder 

de indruk en vond Liso al direct een heel gezellig meisje. Hij nam dan ook heel 

graag haar voorstel aan om samen verder te reizen.  
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Ze wilden net op stap gaan toen ze iets hoorden kraken, ‘toemetoch, me rik’ zei 

reus. ‘Manee’ zei Liso, dat klonk als een eitje die uitgebroed is. De reus Jubelde 

van vreugde en zocht zijn eitje in het zijn jaszak. Het eitje brak verder open en 

daaruit kwam een kleine maar stoere draak. Wo-o-dij besloot het beestje Barie 

te noemen. Met zen drietjes gingen ze verder, het draakje kon wonder boven 

wonder al vliegen en cirkelde over Liso en Wo-o-dij’s hoofd. Het schreewde 

‘whriiiieehieheieeeiih’, waarmee het wilde zeggen ‘pas op! Er zijn daar 

struikrovers! Ze zien er wel niet zo gevaarlijk uit, vooral die langen daar, dat ziet 

er echt een Stan uit, en die raren, die zou wel Millo kunnen heten. Dat 

koppeltje zou kunnen Wannes en Hannes zijn, algemeen bekende 

struikrovertjes en die kleinen, wie weet tzou nog een Warre kunnen zijn. 

Maarja nu ben ik maar gewoon aan het stereotyperen op hoe ze er uit zien.’ 

Maar het enige die Liso en Wo-ody dus hoorden was ‘whriiiieehieheieeeiih’ en 

dus liepen ze maar gewoon door.  

De rovers hadden een ingenieuze val opgezet, maar ze hadden zich niet aan 

een oppertovenares, een reus en een draak verwacht. Een beetje boeffe en 

een beetje baffe en de rovers waren opgerold. Amai, het was misschien wel 

een sombere dag die 20e, maar Wo-o-dij had zich al lang niet meer zo goed 

gevoeld. Hij had eindelijk weer een team waarmee hij de wereld aankon! 

Joepie joepie joepie! Amai, wat een verhaal! Wat zouden Wo-o-dij en zijn 

maatjes nog meemaken vandajaar? Levensvragen… 
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Nu de leiding van de keti’s (Guiseppe en Louise) al een beetje gekend zijn (zie 

eerste trezebeesje) is het tijd om het boekje over de keti-kindjes eens te 

openen. Over de keti’s kunnen we veel vertellen, maar sinds kort ook dat ze 

enorm creatief zijn. Zo lieten we ze op 4 februari zelf dingen verzinnen om in 

het Trezebeesje te zetten. Want geef toe hoe kunnen we de keti’s beter leren 

kennen dan hen te laten knutselen en zich te laten uitleven met hun creatieve 

geesten.  

 

Een mooie tekening van een ander keti-meisje met een groot talent: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hier een zelfgeschreven lied van een derde keti-meisje: 

 

1 2 3 4 chiro daar chiro hier 

1 2 3 4 chiro is plezier! 

 

Chiro is toch o zo fijn  

Iedereen die wil hier zijn 

 

1 2 3 4 chiro is plezier 
 

Gedicht door keti-meisje met een groot talent: 
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We zijn een toffe bende! 

Chiro is… 

Een plek waar je eindeloos kan spelen en al de rest je even niets kan 
schelen. 

Spelen, ravotten en tegen de bal sjotten hoort er allemaal bij. 

Het is een plek waar vriendschappen ontstaan en nooit vergaan. 

De herinneringen blijven je eeuwig bij, niet voor even maar voor het 
leven. 

Hier kan je jezelf zijn en is het altijd fijn. 

Chiroleiding is… 

Altijd dolle pret, soms gaat het wel boven je pet! 

Twee hele weken kijken ze uit naar dat ene Chiro-moment. 

Dat verloopt altijd zonder accident. 

Ons lievelingsgetal is niet acht maar toch is onze leiding echt een pracht. 

Dankjewel dat jullie zoveel voor ons doen, jullie zijn een echte kampioen! 

De leiding is subliem, daarom blijft dit gedicht anoniem. 
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Beste aspi’s 

We zouden dit stukje kunnen beginnen met enkele frases die door jullie 

frequent worden gebruikt. Ah laat ons toegeven, dat zou niet meer zo origineel 

zijn. Geen god bless Lydia’s en ‘tomatten’ in dit stukje dus. Woorden zoals friet 

en zonnepaneel zorgen ervoor dat we afstevenen op het afhaken van de 

aandacht van de gemiddelde Trezebeeslezer en zullen we dus achterwege 

laten. De woordgrapjes die we al gemaakt hebben tijdens de 

kindernamiddagen zijn enkel leuk als die onthaald worden door jullie lach der 

dwazen. Bij nader inzien zullen we afspreken om ook de ‘Het Eiland’-referenties 

niet meer te gebruiken in dit tekstje. Omdat dit natuurlijk ons creatief 

vermogen beperkt, zal de rest van dit tekstje dus maar een flauwe bedoening 

zijn, dreesen we. Alvast onze excuses als we jullie hiermee geschoffeerd 

hebben. 

Waar kunnen we het wel over hebben?  

We zullen beginnen met jullie teleur te stellen: Helaas komt er bij de Aspi’s 

geen mooie leidster of sexy leider bij (zoals bij veel andere groepen wel het 

geval is). De pot waar we die leid(st)ers uithalen was leeg. Hopelijk vullen jullie 

de pot volgend jaar! (om iedereen vrolijk te houden maken we vanaf nu ook 

geen mopjes meer over potten en pannen). Over teleurstellingen zoals het 

rapport van jullie leiders, de pinballscore van Jef en het gewicht van Berdt 

zullen we het niet hebben. Jullie leven is al miserabel genoeg. Gelukkig zijn 

jullie goede vrienden. Bro’s before straatmadeliefjes. Al hebben we gehoord 

dat jullie je hier niet altijd aan houden. Foei! 

Goed nieuws dan. De datum van ons wiek end is eindelijk gepland! Hoezee! 

Hoemeer! Een thema volgt nog, maar we zijn nog aan het debatteren over welk 

thema onze voorkeur heeft. Grote kanshebbers zijn volgens Berdt het thema 

‘Sandra Bekari’ of het thema ‘schildpadschilden uit Oost-Kazachstan’. Jef zijn 

voorkeur gaat dan weer uit naar de ‘codex Hammurabi’ of ‘wentelteefjes 

bakken bij IS’. Laat ons alvast ook voorstellen van jullie kant horen. 

Ander goed nieuws. Na zes jaar heeft leider Berdt eindelijk geleerd hoe je 

activiteiten moet voorbereiden. Nu leider Jef sinds vorige week heeft leren 

schrijven, zijn we dan ook volop aan het voorbereiden geslagen. Wat staat er 

jullie nog te wachten? Onder andere een activiteit met lava, een 

verkleedpartijtje en een trappenspel dat geen voetbal is!  
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Nog meer goed nieuws! Deze pagina’s zijn bijna vol gezeverd (zever, gezev). 

Omdat Jef beter is in het beëindigen van een relatie (ik kan zijn veroveringen 

niet bijhouden), dan het beëindigen van een tekstje zal ik maar afschijt van 

jullie nemen. Hopelijk zonder spelfouten deze keer. 

Veel afscheidt van Berdt en Jef. En groetjes van Geoffery aan Arthur. 

Groetjes Jef en Berdt aan de Aspi’s 

Oprechte dank van de leiding aan de gasten, Jef en Berdt 

MVG 

HVJ 

Met vriendelijke groet, de leiders 

P.S. De helft van dit tekstje is waarschijnlijk gecensureerd door de redactie. Het 

origineel bezorgen we jullie tijdens de volgende kindernamiddag. We zweren 

het met ons han op ons art. 
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We vernamen het overlijden van Philippe D'Ondt... Philippe was 

jarenlang leider van onze Chiro! Voor de gasten en zijn 

medeleiding was hij het zonnetje in huis, altijd bereid om 

iemand te helpen, altijd klaar om mee te mooshen, met Chiro in 

hart en nieren... Via deze weg willen we zijn familie en vrienden 

veel sterkte wensen... Philippe zal nooit vergeten worden, ook 

bij ons niet … 

  

https://www.facebook.com/fcbfluptje
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zaterdag 18 februari 2017 

kindernamiddag  

 (love party in De Doze voor aspi’s en leiding) 

zaterdag 4 maart 

kindernamiddag (Maak Kabaal) 

zondag 12 maart 

Gewest-activiteit enkel voor Tito’s! 

vrijdag 17 maart – zondag 19 maart 

wiek end AsPies 

zaterdag 18 maart  

kindernamiddag  

zaterdag 25 maart 

Highlandgames 

zaterdag 1 april 

kindernamiddag (en dat is geen mop) 

zaterdag 15 april 

kindernamiddag (bosspel) 

zaterdag 29 april 

kindernamiddag 

zondag 30 april  

ontbijt (uitnodiging volgt) 

zaterdag 13 mei 

kindernamiddag 

zaterdag 27 mei 

kindernamiddag (strandspel) 

zaterdag 1 juli 

extra kindernamiddag 


