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Het woorste voordje of voorste woordje 

Beste Treze- en andere beesjes. 

Het nieuwe Chirojaar is nog maar net van start 

gegaan en hier zijn we al met het eerste 

Trezebeesje! 

Maken we dit jaar een deal? Wij zorgen voor 

fantastische activiteiten en jullie zorgen voor jullie 

aanwezigheid? Deal? Deal! 

De meeste activiteiten staan al in de kalender 

verder in dit boekje en voor de ‘specialekes’ 

worden jullie nog eens extra uitgenodigd! 

We zijn dit jaar met een grote leidingsploeg die 

superleuke activiteiten zullen organiseren.  

Voor meer info over die gekke leiders en leidsters 

en hun nog gekkere activiteiten moeten jullie 

vooral verder lezen*. 

Veel leesplezier! 

Artuur, Martein, Wilhelm en Berdt  

aka De Trezebeesredactie 

Trezebees, 

tope lezen! 



   4 

 

Ribbelruimte 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De chiro is voor haar als een familie, 

letterlijk  soms! Met haar krullend 

haar en haar pittig karakter is ze de 

oudste chiroleidster voor de ribbels. 

Haar naam rijmt op de toren van 

Pisa. 

Zijn naam rijmt op de Preter Lies, hij 

is altijd opgewekt en draagt een bril. 

Zijn tweede jaar voor de Ribbels 

omdat hij jullie niet kan missen.   

Zijn naam rijmt op muur, natuur, 

halfuur, zuur, 

landschaparchitectuur,… Hij is de 

flauwe plezante kerel van de 

ribbelleiding.  

Zijn naam rijmt op banaan en ook op 

racebaan, hij is de neef van een 

andere ribbelleidster en de vriend 

van iedereen. Om deze jongeman 

bevriend te houden geef je hem 

best geen fruit of snoepjes! 

Zwart harige knappe jongedame 

met een naam die rijmt op 

appelsien. Ze heeft een broer in de 

chiro en durft soms de korstjes van 

haar brood weg te moffelen. 

Dag ribbels, hebben jullie een beetje zin in het nieuwe 

chirojaar? Want wij hebben er alvast heel veel zin in! Hier 

heb je 5 foto’s van je nieuwe leiders, maar weten jullie 

ook welk tekstje er bij hun past? Verbind iedere foto met 

een van de tekstjes en ontdek zo iets meer over je 

leiders.  

Sebastiaan of Lammers 

Arthur of Arre 

Andries of Dreetn 

Lisa 

Fien 

Ribbelleiding 2018-2019: Sebastiaan Lamers, Arthur Bultynck, 

Andries Dedeurwaerder, Fien Roquet en Lisa George 
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Jaarthema 

Een Chirojaar is nooit hetzelfde. Je zit in een andere afdeling, je speelt 

nieuwe spelletjes en er is telkens een nieuw jaarthema. Dit thema is voor 

alle Chiro’s hetzelfde.  

Op Ambriage, de startdag voor leiding die dit jaar in Veurne doorging, 

maakten we voor de eerste keer kennis met het jaarthema van dit jaar. Het 

thema voor dit jaar is, tromgeroffel… Ca va?!  

Ca va?! gaat over de avonturen van Eenhoorn, maar stiekem 

over de avonturen van elk van ons! Eenhoorn is op het eerste 

gezicht een gewone Eenhoorn. Eigenlijk is dat ook zo, maar 

als Eenhoorn in de spiegel zou kijken, zou je wel eens jezelf 

kunnen zien. Of iemand anders van je groep! 

Een jaarthema Ça va?! Waarom eigenlijk?  

Ça va? is een vraag die heel snel gesteld wordt. Denk maar 
aan het moment dat je toekomt op de Chiro. Het is bijna een 

soort van begroeting geworden. Maar hierdoor is de betekenis van de 
vraag vaak wat ondergesneeuwd. Want eerlijk, hoe vaak krijg je een écht 

antwoord op de vraag? Bijna nooit! En dat is jammer. 
 

We zijn met zo’n 100.000 in de Chiro! Dat is veel, erg veel. Iedereen heeft 
zijn eigen verhaal mee op zak. De ene wordt blij als hij een hond zit, de 

ander als hij het eindelijk zondag is. De ene wordt triest als hij thuis ruzie 
heeft, de ander omdat hij een spel verloren heeft. Iedereen voelt andere 

dingen. En soms is het niet gemakkelijk om hierover te praten. We willen 
dat Chiro een plek kan zijn waar iedereen zich goed kan voelen en met 

zijn verhaal terecht kan. Niet eenvoudig! Maar als we allemaal ons best 

doen, dan zal dat zeker al iets beter lukken dan dat vandaag het geval is.  
Moeten we daarom elke zondag middag beginnen met een rondje ‘Hoe 

voel je je?’. En zware babbels doen? Neen, zeker niet! Als we ons best 
doen om ervoor te zorgen dat wie iets wil zeggen, het kan zeggen, zijn we 

al een hele stap verder. En hoe doe je dat dan wel? Ook niet eenvoudig! 
Maar soms kan echt gemeend vragen ‘Hé, hoe gaat het met je?’ al meer 

dan genoeg zijn. Of ervoor zorgen dat iemand op de Chiro even al zijn 
zorgen kan vergeten.  

Allemaal dingen die eigenlijk héél vanzelfsprekend klinken en eigenlijk 
toch niet zo moeilijk zijn. Maar we mogen het vooral niet vergeten.  

Daarom dus! Meer info over het jaarthema vind je op   

www.chiro.be/over-chiro/jaarthema 

Volg de avonturen Eenhoorn op Facebook en Instagram, deel je 
acties met #çava?! #meetEenhoorn en maak kans op leuke 

Chiroprijzen! 

http://www.chiro.be/over-chiro/jaarthema
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Speelclubschrijfsels 
Hier enkele weetjes over jullie speelclubleiding  

• Wist je dat Elise en Martijn 1e jaar leiding zijn 

en er met volle goesting voorgaan  

• Wist je dat Jeroen de oudste is  

• Wist je dat Luca en Emma vorig jaar ook al 

voor de speelclub stonden  

• Wist je dat Elise een echte turnster is  

• Wist je dat Martijn een echte Einstein is  

• Wist je dat Jeroen bewegingsdeskundige wil 

worden 

•  Wist je dat Lucsjeeee denkt dat hij de 

grappigste is  

• Wist je dat Emma een juffrouw wordt  

• Wist je dat de Chiro het leukste is dat er 

bestaat  

• Wist je dat je in de Chiro de leukste spelletjes 

speelt  

 

Hier een raadseltje voor de slimme speelclubbers  

• Het is het begin van de wereld en het einde van de eeuw en het is niet God? 

• Hoeveel ogen heeft een dobbelsteen? 

• Het heeft 2 vleugels, 1 been, het kan niet lopen of vliegen?  

• Het is groen en het komt van een skibaan? 

 

Leider of leidster of wat is het nu? 
Wij weten het al sinds midden augustus, jullie weten het sinds 

vanochtend. De leidingsverdeling ging dit jaar zeer vlot. Ben je de 

verdeling al vergeten door het vele spelen of wil je jouw leiding boven je 

bed hangen? Dan heb je geluk, want hieronder staan ze nog eens mooi 

per afdeling. 26 stuks plus een Veebeetje. Zelfs in de Colruyt krijg je niet 

zoveel waar voor je geld.  

De leiding is klaar voor een jaar vol hoogtepunten met hun supertoffe 

afdeling. Elke afdeling heeft zijn eigenheid en elke afdeling heeft dus de 

gepaste leiding gekregen die zullen zorgen voor zowel de rustige ribbel, de 

ravottende rakwi, de sportieve speelclubber, de knappe keti, de 

avontuurlijke aspi of de toffe tito. 

Met hun tonnen ervaring hebben ze al zeer veel gedaan in de Chiro, maar 

als je één iets moet doen in de Chiro dan is het wel… 
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Ribbels (1ste en 2de leerjaar): 

Sebastiaan: “Krinkel, een chiro-evenement voor alle aspis 

en leiding dat om de vier jaar wordt georganiseerd. De 

vorige was in de zomer van 2017, de volgende in de 

zomer van 2021!” 

  

 

 

 

 

Arthur: “naar de Chiro souper komen en alle sauzen door 

elkaar over je pasta gieten! (zelfs die met champignons)  

 

  

 

 

 

Lisa: “Een nacht bij het kampvuur slapen onder de sterrenhemel.” 

 

 

 

 

Andries: ”Een grote sjorring maken als keti, waar we later op 

kamp in kunnen slapen. ” 

 

Fien: “gezellig rond een kampvuur zitten.” 
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Speelclub (3de en 4de leerjaar): 

     

Luca: “Ooit eens meegaan op krinkel!”  

 

 

 

 

  

Emma: “Als gastje zeker eens naar het buitenland gaan 

(zoals in mijn Aspi jaar)” 

 

 

 

 

 

Jeroen: “Eens stevig uitgaan met de leiding na een 

discussievolle en langeeeee vergadering ;)” 

 

 

 

Martijn: “een kamp” 
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Elise: “Het kampvuur aansteken wil ik altijd al eens doen!” 

 

 

 

Rakwi (5de en 6de leerjaar): 

 

 

 

Tinlé: “vrienden maken voort leven xxx” 

 

 

Mathijs: “Als Apsi bij het kampvuur slapen” 

 

 

 

 

 

Bert: “op tweedaagse je oververhitte voeten afkoelen 

in een meer of zwembad, tenzij je natuurlijk met de 

step of fiets gaat.” 

 

 

 

Arno: “minstens voor 3 verschillende taken leiding staan,  

leidings taken” 
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 Lani: Lani vergat dit in te vullen, volgende keer 

doet ze dit wel 

 

 

 

 

Justien:”Krinkel” 

 

 

 

Tito (1ste en 2de middelbaar): 

 

Jana: “mee gaan op kamp, tekening maken voor je 

leiding, voor de 10de keer opnieuw 5 plukken haar 

verzamelen, bandjes maken op kamp, een leuk 

vriendje/vriendinnetje mee nemen op vriendjesdag en 

niet te vergeten mee gaan op Krinkel” “oohja en leiding 

worden!” 

 

 

 

 Anton: “op chirokamp ’s nachts het kampterrein 

verkennen” 

 

 

 

 

Karel: “Een heel kamp met 1 chirobroek doordoen.”  
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Willem: “Praten met je maten van op de WC” 

 

  

 

 

Louise: “In blote benen met een Chirorok bij -36 

graden rondlopen” 

 

 

 

Keti (3de en 4de middelbaar): 

 

 Sidney: “uitgeroepen hebben: iedereen heeft 

gewonnen!” 

 

 

 

  Jef: “een andere afspraak afzeggen  

                               voor de chiro.” 

 

 

 

 Elias: “Een hele nacht naast een vuur slapen.” 
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Aspi (5de middelbaar): 

Ward: Ward was te druk bezig met gamen om tijd vrij te 

maken voor Het Trezebeesje, daarom typen we hier zelf 

maar iets. Iets. 

 

 

 

 Drees:” Als leiding je gedragen als gast” 

 

 

 

 

Vb (voor de leiding, ouders, kindjes, …) 

 

Kristien: “ eigen herinneringen maken” 

P.S. Ook Kristien vulde dit niet in, maar wij waren 

dit vergeten te vragen. Dus kozen we zelf maar iets.   
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Een paar oude bekenden, maar ook enkele nieuwe gezichten 
In onze leidingsploeg verwelkomen we dit jaar maar liefst 6 nieuwe, jonge leid(st)ers. Na veel 

bellen, sms’en en whatsappen, maakten ze een gaatje vrij in hun agenda voor een interview. 

We treffen de enthousiaste ex-aspi’s in het heem waar ze ‘grote kuis’ houden voor het 

nieuwe Chirojaar begint. 

 

‘Voor mij was het kampvuur dit 

jaar extra speciaal!’ 

DE REDACTIE: Hallo ex-aspi’s of mogen we al leiding 

zeggen? 

Lani: Van mij mag je al leiding zeggen. 

Martijn: Technisch gezien zijn we al leiding hé. 

Fien: Technisch gezien klopt ex-aspi’s ook hé. 

Martijn: Da’s ook waar! (knikt bevestigend) 

DE REDACTIE: Waren jullie toch niet nog liever een extra 

jaartje Aspi geweest? 

Justien: Het was een leuk jaar, maar ik ben toch blij dat ik 

nu eindelijk leiding ben zoals Emma (n.v.d.r.: haar oudere 

zus). 

Arno: Ik was toch nog graag een jaar Aspi geweest, dan had ik niet moeten kiezen tussen de 

Scouts en de Chiro. Na lang twijfelen heb ik de knoop durven doorhakken en heb ik voor de 

Chiro gekozen. 

Elise: En gelukkig maar! 

Lani: Het leidinggeven heeft altijd al in me gezeten, ik ben blij dat het eindelijk naar buiten 

kan. Je kijkt heel je leven op naar je leiding… 

Martijn pikt in: … Om er nu dan zelf bij te horen, dat doet wat met een mens! Goh, een Aspi-

jaar blijft toch iets speciaal, omdat het maar 1 jaar is met enkel je leeftijdsgenoten. Er een 

jaartje bij doen, zou die magie wat wegnemen.  

DE REDACTIE: Wat lijkt jullie zo leuk aan leiding zijn? 

Justien: Het totaalplaatje.  

Elise: De verantwoordelijkheid. Op kamp ben je een tijdelijke moederfiguur bij wie de gastjes 

terecht kunnen als ze het even wat moeilijker hebben of als het heimweegevoel te groot 

wordt.  

Lani: De kinderen entertainen met mijn grappen en grollen. 

Arno: Het feit dat de kinderen altijd goed naar je luisteren, toch de kleintjes, en dat je hen 

Justien en Elise druk in de weer tijdens 

de ‘Grote Kuis’  

Photo courtesy of WieseBult Photo’s™ 
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alles kan wijsmaken (lacht). 

Martijn: Maar wel verantwoordelijk blijven hé Arno (druk met de vinger wijzend)! 

DE REDACTIE: Kunnen jullie de Chiro combineren met jullie studies en andere hobby’s? 

Justien: Ja zeker, ik moet voor school niet zoveel moeite doen. Waar ik wel rekening mee 

gehouden heb bij mijn keuze, is mijn werk 

op de boerderij. Daar kan je altijd wel iets 

doen. Gelukkig is er mijn plichtsbewuste zus 

die me af en toe van het veld komt plukken 

om naar de Chiro te gaan. Zowel het 

poesteren als de Prince koeken zou ik niet 

willen opgeven, dus zet ik me voor beiden 

even enthousiast in.  

Martijn: Dankzij mijn studies aan het VTI 

van Veurne, heb ik natuurlijk nog een 

heleboel tijd over. Die gebruik ik in de 

eerste plaats voor de Chiro en om te 

gamen. Ik game nu al een hele tijd en zit 

bijna op het niveau van de Clubhuisboys. Ik 

hoop dan ook binnenkort een uitnodiging 

van hen te krijgen. Dus bij deze mogen ze 

me altijd contacteren (n.v.d.r.: De 

clubhuisboys zijn een select clubje 

Chirovrienden die samenkomen om te 

feesten en gamen. Meer hierover in ons 

volgende Trezebeesje). 

Fien: Ik heb veel vrienden in, maar ook vooral buiten de Chiro en ik wil natuurlijk ook kunnen 

uitgaan met hen. Ook mijn studies zijn prioritair. Maar ik plan alles goed en de rest van mijn 

vrije tijd stop ik in de Chiro. Ik zie het dus zeker zitten. 

‘IK HAD ALTIJD AL EEN CRUSH OP STEFAAN’ 

 DE REDACTIE: 11 jaar Chiro, dat zijn een pak herinneringen. Welke zullen jullie altijd 

bijblijven? 

Arno: Voor mij is het strandspel altijd leuk, omdat het twee van mijn passies combineert: 

gocarts verhuren bij CoxyKart in Koksijde en de Chiro natuurlijk. Zo’n fietsende bende die bij 

aankomst naar de gocarts rent, zal ik me altijd blijven herinneren. 

Elise: Ik heb niet specifiek een herinnering, maar eerder een gevoel. Ik kwam er wat later bij, 

maar van de eerste kindernamiddag werd ik al opgenomen in de groep. Zelfs kinderen waar 

ik op school minder contact mee had, waren meteen vriendelijk. Ik kan met trots zeggen dat 

ik deze bende mijn vrienden kan noemen. 

Martijn, tijdens een van zijn vele gamesessies. 

Photo courtesy of Lamers-George Productions 
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Justien: Het weekend bij Stefaan als eerstejaar Tito zal ik nooit vergeten. Niet alleen 

mochten we voor de eerste keer in een grote tent slapen, maar ook staken de oudere 

jongens kattenkwaad uit waarmee we ons mateloos amuseerden. Bovendien was er dat 

weekend ook Stefaans aanwezigheid, die ik enorm apprecieerde. Ik heb hem altijd al een 

aantrekkelijke man gevonden (de anderen knikken bevestigend). 

Lani: Dit kamp waren we voor het eerst met alle zussen samen op voorkamp (n.v.d.r.: Lani 

Breem heeft twee zussen Imke en Thibe). Eindelijk konden we tijdens harde plein het tegen 

elkaar opnemen om te bepalen wie de beste was. Ik dus!  

Martijn: Voor mij is het kampvuur traditioneel het hoogtepunt van het kamp. Dit is altijd al 

een emotioneel moment geweest, maar dit jaar kwamen er nog een beetje meer gevoelens 

bij kijken.  

DE REDACTIE: Wacht, hoe bedoel je, Martijn? 

Martijn: Ik leerde dit kamp iemand, die ik altijd al als goede vriendin beschouwde, op een 

andere manier kennen. Tijdens het kampvuur besloot ik er uiteindelijk voor te gaan (werpt 

een verlegen blik op Fien). 

Fien: Voor mij was het kampvuur dit jaar ook speciaal (bloost lichtjes). 

DE REDACTIE: Een primeur voor het Trezebeesje! Iets anders nu. Wie is jullie Chiro-icoon? 

Allemaal in koor behalve Justien: Kristien! 

Justien: Stefaan! Los van de kwaliteiten van Kristien, die ze ongetwijfeld heeft, zal de VB-

wissel altijd wel een moeilijk moment voor mij blijven.  

DE REDACTIE: Als afsluiter, beschrijf je Chiroverwachtingen in drie woorden. 

Lani: Plichtsbewust, leiderschap, verantwoordelijkheid. 

Arno: Hudo, totem en jinkamp. 

Elise: Ribbel, speelclub, rakwi. 

Justien: Formatie, wentelteefjes en Emma. 

Martijn: Zoals mijn leerkracht Duits altijd zegt:  “Liberté, egalité und fraternité” 

Fien: Zangstonde, Chocomelk en … kampvuur 😉. 

DE REDACTIE: Bedankt voor dit interview en veel succes tijdens het komende Chirojaar! 

Met de warme gloed van de vele Chiroherinneringen in hun ogen, nemen we afscheid van de 

enthousiaste ex-aspi’s of leiding zoals Martijn zou zeggen. Ze kuisen naarstig verder, terwijl 

de fotograaf en ik ons materiaal opbergen voor alweer een nieuwe klus. Op naar de 

clubhuisboys! 
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Rakwi Rubriek 
Dag lieve Rakwi’s,  

Wij zien dit Chirojaar alleszins superduper zitten, jullie ook? Enkelen onder jullie weten al hoe 

fantastisch Rakwi’s zijn. De nieuwe bende zal al snel door hebben dat het bij ons 10 000 keer leuker is 

(sorry speelclubbers). Waarschijnlijk kennen jullie elkaar wel al tamelijk goed, maar kennen jullie 

jullie nieuwe leiding al?  

  

Ik ben Mathijs George. Naast 

Rakwileiding ben ik dit jaar ook de 

IT-specialist van onze Chiro. Ik heb 

niet veel tijd, want ik ben al 

spelletjes aan het verzinnen voor 

volgende keer! 
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Wat al voorbij is 
Het werkjaar is nog maar net gestart, maar toch zijn er al een aantal 

zaken voorbij. Als je dit leest, dan wil dit zeggen dat de startdag jammer 

genoeg al is afgelopen. Ook het kamp, traditioneel de afsluiter van het 

werkjaar, is al voorbij. Maar niet getreurd! Niet alleen gaan we dit jaar 

opnieuw op kamp en houden we iedere jaar een startdag, tussen vandaag 

en het kamp in juli hebben we nog veel leuke activiteiten gepland. Welke 

dat zijn, kan je zien op de kalender een beetje verder in het Trezebeesje 

of lees je in het volgende rubriekje: ’Wat nog komt’.  

Om jullie al een klein beetje te doen verlangen naar juli, blikken we nog 

even terug op het voorbije kamp door de 

ogen van Mr. Bond.  

°Leeswaarschuwing: indien je er niet bij was, begrijp je niet alles 

van wat hieronder staat. Sorry.° 

My name is Bond, James Bond. Ik hield deze 

zomer een dagboek bij van mijn avonturen in 

Tiegem. Hieronder plaatste ik enkele fragmentjes. 

11 juli 2018 vertrokken de tito’s, keti’s en aspi’s met de fiets naar Tiegem. 

De keti’s hadden stiekem getraind en kwamen dan ook als eerste aan. De 

aspi’s volgden een beetje later, nadat de leiding beslist had om zelf de 

weg te zoeken in plaats van dit over te laten aan Thibaut. Het was 

wachten op de tito’s die enkele uren later ook over de eindmeet bolden, 

velen zeggen dat de tito’s onderweg een afgevoerd kampdansje oefenden 

en dat ze daarom zo laat waren, anderen beweerden dat de leiding de 

verkeerde weg nam. We zullen de echte waarheid nooit weten. 

Op voorkamp werd de harde plein in 

een nieuw jasje gestoken. Een groot 

zeil zorgde hier en daar voor een 

slippertje. Gelukkig werd er geen 

lichaamsdeel of relatie gebroken 

door de bruine zeep. De warmte 

zorgde voor veel vochtverlies, 

waardoor sommige leiding even het 

noorden kwijt waren. Eén leidster 

vergat zelfs dat ze vegetarisch was 

en begon met vlees te spelen. Gelukkig was er voldoende water om te 

drinken en kon iedereen terugkijken op een leuke harde plein.  
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Aangezien liften in de lift zit en onze nieuwe leiding allen behoren tot de 

facebookgeneratie, staken ze een duimpje op om op tijd terug in 

Beauvoorde te zijn. De voorkampleiding moest immers de volgende dag 

samen met de Ribbels, Speelclub en Rakwi’s op kamp vertrekken!  

Aangezien de busrit niet zo lang duurde en de oudste groepen nog wat 

rust verdienden speelden de RibSpeRak eerst een spelletje in het bos. Met 

heel wat enthousiasme en nog meer decibels kwamen ook zij aan op de 

kampplaats. Het kamp kon ook voor hen beginnen. 

’s Nachts werden zowel de Keti’s als de Aspi’s geplaagd door hun trillende 

trommelvliezen die overdag heel wat ‘Gulzigaards’ en ‘Elias de haaien’ te 

verduren kregen. Ze kozen er dan ook beiden voor om het kamp eventjes 

per fiets te verlaten en twee dagen rond te trekken. Na 1 dag vonden de 

koks de keti’s in een Tieltse zwemvijver terug. De Aspi’s waren gevlucht 

naar Gent en besloten daar eventjes te feesten met Niels en Gers.  

Ondertussen zochten de jongste afdelingen naar een zwembad dat niet 

afhelde en waar Emma nog niet in geplast had Na een flinke wandeling 

doken ze in het heldere water. Na de dagtocht zong onze Chiro de Rode 

Duivels naar WK-winst tijdens de zangstonde.  

Naar het einde van het kamp toe, waren de keeltjes van veel leiding 

schor. De Aspi’s besloten om die hese leiding te helpen door een dagje 

mee te draaien bij de jongste afdeling. Dit is hen zo goed bevallen dat ze 

dit jaar allemaal leiding zijn geworden!  

We kregen bezoek van enkele oud-leiding die een paracommandotocht in 

elkaar staken. Versleten en vuil verslonden we daarna veel verloren brood 

die door de kokjes was teruggevonden. Ze kunnen koken en kruiden die 

kokjes.  

 

Op de laatste volle dag zorgde 

het warme kampvuur er voor 

dat de traantjes snel 

opdroogden. Toen we de 

volgende ochtend opstonden, 

stroomden de taxi-ouders 

mondjesmaat toe op de 

kampplaats. Ze namen de vuile was mee en vergaten ook hun kindjes 

niet. Kristien vertrok als laatste van de kampplaats en daarmee was ons 



   20 

 

James Bond-kamp afgelopen. Volgend jaar minstens zo’n leuke tien 

dagen? Off course Mister Bond! 

P.S. Justien is de Mol. 

 

Tito Tekstje 

Exclusief interview met de vrouwkes van de titoleiding 

Interviewster: Hallo Jana en Louise, wat zien jullie er goed uit 

vandaag. 

Jana en Louise 

*gegiechel* hihihi 

Vertel eens, wat vinden jullie zo leuk aan de chiro? 

Jana: Louise vooral, maar die drie andere nemen we er ook wel bij. 

Gewoonweg alles! Van begin tot het laatste, vind ik gewoonweg alles graaf. 

Louise: Jana vooral, maar die drie andere nemen we er ook wel bij. Ik vind 

de kindjes leuk, de lekkere vieruurtjes, het mooie weer, eigenlijk ook een 

beetje alles dus ja. Ik zeg maar iets. 

Wat zijn jullie plannen nog dit jaar? 

Jana: Ik gon sebiet efkes piepie gon doen en dan misschien nog wa kakà, 

we zullen zien. Ik kan da nie voorspellen. Het zal een verrassing zijn. 

Louise: De kalender vind je hieronder. Ons weekend is van 1-3 maart, voor 

de rest wil ik nog niet te veel verklappen. 

Stel jezelf eens voor met 3 kernwoorden. 

Jana: zorgzaam, sociaal, #zottedoos 

Louise: enthousiast, lief, cute 

Stel de jongens allemaal eens voor met elk 3 kernwoorden. 

Anton: verrassend, mooi, actief 

Karel: leider, creatief, goudlokje 

Willem: behulpzaam, slim, #deperfecteschoonzoon 

Nog enkele laatste woorden? 

Louise: We hebben er echt heel veel zin in! Hopelijk jullie tito’tjes ook?   

Jana:  Aan alle tito’s die dit gelezen hebben: proficiat! 
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Aan alle tito’s die dit niet gelezen hebben: minder proficiat. 

Louise: Maar nee het is OOK proficiat!! 

Jana: Aah ja ook proficiat dan. 

Louise + Jana:  Daaag en tot de volgende!!! 

Kusjesssss en zoentjesssss en lekjessssss en knuffeltjessssss 

Wat nog komt 
Een duidelijk overzicht van wat jullie nog te wachten staat de komende 

maanden vinden jullie op de laatste bladzijde. Hier toch een kort woordje 

uitleg bij wat die activiteiten ongeveer inhouden. 

De kindernamiddagen zijn tweewekelijkse gezellige namiddagen, waarbij 

wij jullie oogappels entertainen, en dit van 13u20 tot 16u30. 

Maar wij zitten niet stil en organiseren af en toe speciale activiteiten. Soms 

voor de kindjes, soms voor iets grotere mensen en soms zelfs voor groot 

én klein. 

Zo is er zaterdag 20 oktober de 5de editie van onze ondertussen bekende 

fuif Nacht Van De Jeugd. Die gaat door in Furnevent en lokt elk jaar meer 

dan duizend feestbeesten die de jeugdbewegingen van Veurne (KSA 

Kerelstede, KSA Roodkapjes en Chiro Trezebees) komen steunen. Iedereen 

is welkom om mee te feesten (als je tenminste al Keti bent). 

Nadat al je klasgenootjes en vriendjes je uniform gezien hebben op Dag 

van de Jeugdbeweging, hebben ze misschien zelf kriebels gekregen in 

hun buik en willen ze ook naar de Chiro komen. Neem die dan allemaal mee 

op zaterdag 27 oktober naar de Chiro, want dan is het vriendjesdag en 

zijn al je vriendjes welkom om voor 1 keertje te proeven van wat Chiro is. 

Misschien vinden ze het wel zo leuk dat ze in de Chiro blijven?! 

Van al dat spelen krijgen jullie zeker honger. Daarom organiseren we ook 

dit jaar onze Pastasouper Pasta Voe Joen? Op 24 en 25 november 

hebben we de Caroline gereserveerd voor jullie. Hopelijk vullen jullie niet 

enkel de zaal, maar ook jullie maagjes. Op onze site zal je je binnenkort 

kunnen inschrijven hiervoor.  

Het is nog een beetje vroeg, maar de ouders van de Ribbels, Speelclub en 

Rakwi’s kunnen al de datum van het RibSpeRak-weekend in hun 

agenda schrijven! Van 15 tot en 17 maart 2019 trekken de drie jongste 

afdelingen op weekend naar Leisele. Meer info krijgen jullie op tijd en 

stond! 
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Heb je nog vragen over onze activiteiten dan kan je altijd een kijkje 

nemen op onze website www.chirotrezebees.be of een berichtje sturen 

naar onze Facebookpagina. 

http://www.chirotrezebees.be/
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Keti’s knip en plakwerk 
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Wat is Chiro? 
Voor onze nieuwe leden en hun ouders sommen we hieronder eens kort 

op wat Chiro allemaal is. 

De Chiro is: 

• Een plek waar je kind kan spelen, 

• zich kan uitleven met andere kinderen uit de buurt. 

• In het lokaal, in het bos, of op het plein, 

• spelen en daarvan leren, zonder het te weten. 

• Een plek waar je kind kan lachen, dromen en plannen maken, 

• En kattenkwaad zal uithalen.  Dat zeker. 

• Waar het de boel op stelten zet, 

• maar in groep alles opruimt. 

• Waar het de tijd vergeet, 

• maar in groep herinneringen maakt. 

• Een plek waar je kind niet de beste, de snelste of de slimste moet 

zijn, 

• maar gewoon mag 'zijn'. 

• Helemaal zichzelf 
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Aspi-aanvulling 
 

Goeie morgen aspie’s 

wij gaan ons een meer uitgebreid voor stelen 

zodat jullie weten wie we zijn en wat onze 

interesses zijn. 

 

Ik ben drees ik ben 20 jaar 

Voor het moment studeer verder in Brugge de 

richting elektronica /ict. 

Ik ben veel bezig met computers ik speel graag 

spelletje zo als battlefield en minecraft. 

Ieder jaar doe ik mee aan de levensloop. Ook is 

er met mijn verjaardag een jaarlijkse lan party. 

Mijn lievelingsleur is oranje en eet graag pasta. 

Ik vind het kamp vuur altijd een tof moment op 

chiro kamp. 

 

Ik ben ward 

…… 

 

wij hebben nu ook nog info nodig van jullie dus hebben wij een vragen lijst op gemaakt dat 

jullie moeten mee hebben naar de volgende kindernamiddag. 

 

1. Wat is het merk van je fiets? 

 

2. Wat is je oog kleur? 

 

3. wat is je geaardheid? 

 

4. Wat is het merk van junder auto ? + nummerplaat 

 

5. wat is je gsm nummer? 

 

6. Heb je een email adres dan mag je dat hier ook zetten. 

 

7. Waar woon je? 

 

8. Welke schoenen draag je het liefst? 

 

9. Je haat naar een carnaval feest hoe verkleed je je? 

 

10. Wat wil je zeker gedaan hebben op chirokamp? 
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Enkele tweets van een brikje Chocomelk 
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*leeswaarschuwing: 1 interview ontsproot volledig uit de fantasie van de redactie, de 

eerste lezer die kan raden over welk interview het gaat en dit in een facebookberichtje 

naar de Chiropagina stuurt wint een interview in het volgende Trezebeesje. 
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Ons Veebeetje neemt het woord. 
 

 
 

AAAAAA…. Waar is de tijd!!! 
 
Ondertussen zijn we al weer gestart met het nieuwe werkjaar en staat er weer veel te 

gebeuren. Kindernamiddagen, souper, zwemmen, filmavond, ontbijt…. Jullie vinden het allemaal 

terug op onze site. 

De leidingsbende en ikzelf staan te poppelen om jullie op elke activiteit te zien. Het wordt een fijn 

jaar met veel plezier, leute, veel chirogoesting en af en toe zal er wel eens geschimmeld 

worden…. 

Je kan me altijd contacteren via mail, telefoon of als je me tegen komt op een activiteit… 
 
 

 
Veel liefs, 



   29 

 

KALENDER 

zaterdag 06 oktober 2018 

kindernamiddag  

zaterdag 13 oktober 2018 

kindernamiddag 

zaterdag 20 oktober 2018 

Nacht van de jeugd 

zaterdag 27 oktober 2018 

kindernamiddag (vriendjesdag) 

zaterdag 10 november 2018 

kindernamiddag 

zaterdag 24 en zondag 25 november 2018 

Souper 

zaterdag 8 december 2018 

zwemmen  

zaterdag 22 december 2018 

kindernamiddag  

1-3 februari 2019 

Ketiweekend 

1-3 maart 2019 

Titoweekend 

15-17 maart 2019 

Ribbel/Speelclub/Rakwiweekend 
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Volgende keer in het Trezebeesje: 

Onze vaste rubrieken 

Exclusief interview met de Clubhuisboys 

Intiem gesprek met de Chirovlag 

Interview met de wedstrijdwinnaar 

De resultaten van onze sensationele leidingsenquete! 

En nog zoveel meer! 
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Nog enkele interessante weetjes 
• Als je wil kan je Chirokleding kopen via De Banier. Dit kan online of in één van hun 

winkels. Kan je er zelf niet raken, vraag dit dan gerust aan de leiding, zij passeren 

daar regelmatig. 

• De leiding vertrekt het laatste weekend van september op leidingsweekend. Ze zitten 

een heel weekend samen op een voor hen geheime locatie om het Chirojaar voor te 

bereiden, het kampthema vast te leggen en een klein beetje te feesten.  

• De volgende kindernamiddag is op 6 oktober. De week erna is het uitzonderlijk weer 

Chiro op 13 oktober. Vanaf dan houden we de tweewekelijkse regeling terug aan, we 

doen dit om onze grote activiteiten zoals de souper beter in te plannen in onze 

kalender.  

• Helemaal boven in ons heem hebben we een grote fotomuur van iedereen die leiding 

geweest is in onze Chiro. Er hangen meer dan 400 foto’s. Wil je die eens zien, kijk dan 

eens lief in de ogen van een leiding en vraag of je eens met hem/haar naar boven 

mag 😉. 

• Onze Chiro behoort tot het Gewest Santé-me-ratje. Het gewest verenigt 

verschillende Chiro’s uit de streek. Ze organiseren niet alleen activiteiten voor de 

leiding, maar ook voor onze leden. Het bekendste voorbeeld is het jaarlijkse 

Ketigewest, waar ook de Keti’s van onze Chiro altijd aan deelnemen. Meer info 

hierover krijgen de Keti’s in de loop van het Chirojaar.  

• We hebben in onze Chiro een stockageprobleem. We vragen al een aantal jaar om dit 

op te lossen en hopen dat we dit werkjaar eindelijk resultaat zien.  

• Er wordt dit jaar een camera geplaatst aan de inkom van ons Heem. Dit is een 

noodzakelijke veiligheid voor de kinderopvang (die ons Heem ook gebruikt). Wil je 

niet dat je herkend wordt als je het gebouw binnenkomt, dan doe je toch gewoon 

een masker aan 😊.  

• We typten deze pagina vol weetjes om aan een even aantal pagina’s te raken.  
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De achterkant. 
Op de achterkant van het Trezebeesje tonen we telkens de achterkant van iemand die in de Chiro zit 

met wat uitleg erbij. Vandaag bijt onze interim-redacteur Berdt Vandooren de spits af. 

 

 Deze pet kreeg de leiding dit jaar als 

kampbedanking. Hij belandde al onder 

mijn auto, maar beschermen tegen de 

zon lukt nog! 

De beker vol Aspihoofdjes kregen 

Louise en ik in juli. Ik gebruik hem 

op de kindernamiddag voor mijn 

chocomelk. 

Dit fluitkoordje in het kleur van de Aspi’s 

draag ik al voor het vierde jaar. Dit jaar 

wissel ik hem in voor een groen koord. 

Mijn rechterknie is begin dit jaar 

geopereerd geweest na een ongeval op 

Gewestvoetbal. Dankzij de goede 

zorgen van Arthur kon ik al vlug terug 

op eigen benen staan. 

Dit zakmes kreeg ik van de grootouders 

van mijn lief. Die mensen zijn al stokoud 

en dachten dat ik in de Scouts zat. 

Helemaal geen mes nodig in de Chiro, 

maar ik draag het om hen te plezieren. 

Dit is al mijn derde Chirobroek. Uit de 

eerste groeide ik verticaal, uit de 

tweede horizontaal. Deze broek zal 

mijn laatste zijn. Ik hoop dat hij nog een 

tijdje mee zal gaan, maar dan moet ik 

er toch beter voor zorgen. De vlek 

kreeg ik door te dicht bij een kaars te 

staan tijdens een nachtspel op kamp. 

De aarskaars. 


