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Het voorste woordje 

 

  
Dag lieve lezertjes 

Welkom bij dit eerste trezebeesje van het Chirojaar 

2019-2020! 

Het belooft opnieuw een jaar vol spel en plezier te 

worden! 

Wij, de 21 leiders en leidsters zijn er helemaal klaar 

voor om er samen met de kindjes een fantastisch jaar 

van te maken! 

We bruisen van de ideeën en hebben alvast heel wat 

leuke activiteiten gepland waar jullie nu al naar kunnen 

uitkijken. 

Voor meer info over die gekke leiders en leidsters en 

hun nog gekkere activiteiten moeten jullie vooral verder 

lezen. 

Veel leesplezier! 

De Trezebeesredactie 
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Na een kamp vol avonturen met Mario en zijn vrienden koos de leiding om terug “Level 

Up” te gaan naar een volgend werkjaar ! 

Dit jaar gaan we Level Up met terug een heel gemotiveerde ploeg jonge mensen, 

gedreven door het Chiro-gevoel, om met hart en ziel kindernamiddagen te organiseren 

voor de kinderen ! 

Weten jullie eigenlijk hoe de leidingsverdeling gebeurt ? 

Half augustus stuurt iedere leiding via mail/sms/… zijn top 3 door… De top 3 van 

afdelingen waar zij graag leiding voor zouden staan, met een klein woordje uitleg 

waarom…  

Met deze gegevens en wat ik zie tijdens het Chiro-jaar maak ik de leidingsverdeling op. 

Op de startvergadering krijgt de leiding de verdeling via een spel te horen en mogen er 

altijd aanpassingen gebeuren… Maar meestal zijn ze wel tevreden  

We starten ons werkjaar 2019-2020 terug met heel veel enthousiasme !  

En we hopen heel veel kinderen terug te mogen verwelkomen op de kindernamiddagen 

! 

Heel veel Chiro-plezier ! 

Groetjes, 

Kristien 
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Jaarthema 

 

In de Chiro is er elk jaar een jaarthema. Dit thema is voor alle Chiro’s 

hetzelfde. 

Hey, ik ben Robin Rugzak. 

Tijdens mijn grote reis rond de wereld neem ik jullie op sleeptouw. Op 

verschillende kanalen vind je een verslag van al mijn avonturen en 

ontmoetingen, en de hersenspinsels die mij ondertussen bezighouden. 
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Leider of leidster of wat is het nu? 

Eindelijk is het zover, het moment waardoor heel wat Chiroharten de 

laatste weken sneller hebben geslaan: DE LEIDINGSVERDELING!!! 

Maar liefst 21 enthousiastelingen staan te popelen om jou en vooral jouw 

spruiten beter te leren kennen. Ze zijn 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 allerkleinste ribbel, de allerstoerste rakwi, de 

allersnelste speelclubber, de allerslimste keti, de allermooiste aspi of de 

allerschattigste tito. 

Je leert ze uiteraard beter in het echt kennen, maar om al kort kennis te 

maken, vertellen ze hier wat ze zeker nog willen meemaken in hun (Chiro) 

leven, ze vertellen ook wat ze zo leuk vinden aan de groep waarvoor ze 

staan en een echte uitdaging voor hun. Op de foto’s zie je steeds de 

leiding op dit moment en een foto van de leeftijdsgroep waar ze nu voor 

staan.  

Ribbels (1ste en 2de leerjaar): 

Jorden Ceulemans (DJARGO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven: Dat de aspi’s eens 

een spel maken voor de leiding en met de gastjes eens naar een pretpark 

gaan. 

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat:  

Ze zijn klein en hebben daardoor wat extra aandacht nodig. Zo leer je ze 

heel wat sneller kennen. Ze hebben altijd plezier met wat dan ook. 

Uitdaging: Het grootste kampvuur ooit maken 
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Elise Pattou  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven: Ik wil heel graag eens 

meegaan op Krinkel. 

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat: De ribbels zijn 

energiek, enthousiast en hebben veel fantasie. Alleen maar leuke 

eigenschappen!!! 

Uitdaging: Een vervolg vinden op het liedje tis rood, tis wit, tis beter dan 

Madrid, tis beauvoorde, tis beauvoorde en waar is mien tracteur naar 

toe,….. 

Arno Decaestecker  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven: eens voor de aspi’s 

leiding staan 

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat: het enthousiasme  

Uitdaging: er het tofste kamp ooit van maken 
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Emma Patfoort  (MAXI PAT) 

 

 

 

 

 

 

 

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven: Ik wil eens met de 

hele Chiro gaan kamperen en met een oudere groep een week in de Chiro 

leven (dus slapen en overdag naar school en na school terug naar de 

Chiro).  

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat: Ik vind het top dat ze 

nog zo klein zijn en dat ik ze doorheen het jaar ga zien evolueren. Ik hoop 

hen te motiveren om voor altijd in de Chiro te blijven!   

Uitdaging: Een volledig jaar geen 1 kindernamiddag missen! (volgend 

Chiro jaar)  

Mathijs George (MATS) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven: Een kampvuur 

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat:  Ze hebben heel veel 

fantasie. 

Uitdaging: Alle namen van iedereen in de Chiro kennen !! 
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Speelclub (3de en 4de leerjaar):  

Matthias Cornette  

 

    

 

 

 

 

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven:  Ik wil nog zeker eens 

voor de aspis staan en zeker krinkel meemaken. 

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat: Dat ze naar je 

opkijken en respect voor je hebben. Ze spelen enthousiast met veel 

spelletjes!  

Uitdaging: Dat we eens met alle groepen samen eten maken. 

 

Lani Breem (BRAMI) 

:    

 

 

 

 

 

 

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven:   nog veel toffe 

kampen 

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat:  Het zijn actieve en 

super kindjes 

Uitdaging: eens alles omgekeerd doen 
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Anton Vanlouwe (TOINE) 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven: Een supergek Aspi-

jaar 

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat: Het speelse 

enthousiasme. 

Uitdaging: Ooit eens een inleefweek doen.  

Arthur Bultynck (ARRE) 

 

 

 

 

 

 

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven: Een leefweek met 

ketis of aspis en een buitenlands weekend.  

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat: Speelclub, de naam 

zegt het zelf! Enthousiast spelen en nog enthousiaster valsspelen! 

HUPSSS 

Uitdaging: Mijn haar even lang laten groeien als oudleider Karel. 
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Rakwi’s (5de en 6de leerjaar):  

August Vansteenland 

                   

  

 

 

 

 

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven: In mijn Chiro leven zou ik 

graag eens meegaan op krinkel en later ook eens aspi leiding worden. 

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat: Het is een grote bende met 

veel verschillende persoonlijkheden/karakters. 

Uitdaging: Bij het kampvuur (kamp) een nachtje door doen. 

 

Fien Roquet 

  

 

 

 

 

 

Wat wil je nog zeker meemaken in je Chiroleven: Met heel de leidingsgroep 

naar Dranouter!!!!!!!!!!!!! 

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat: Ik vind het leuk dat de 

rakwi’s veel energie hebben. Ze zijn ook super lief voor de leiding. Natuurlijk is 

de medeleiding ook top!! Ik zie het helemaal zitten dit jaar met de rakwi’s en 

medeleiding. 

Uitdaging: Op kamp ipv om 7 uur opstaan om 8 uur opstaan. 
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Martijn George (PAPA MARRE) 

  

 

 

 

 

 

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven: Een zotte reis met mijn 

vrienden. 

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat: Dat er veel verschillende 

karakters zijn. 

Uitdaging: Eens lang opblijven op kamp. 

 

Andries Dedeurwaerder (DREETN) 

  

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven: Met keti’s een super mega 

grote sjorring maken op kamp en er dan in slapen (als het lukt natuurlijk 😉) 

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat: Dat ze extreem actief 

meewerken, en dat ze strategisch ook zeer sterk voorkomen. 

Uitdaging: Een nachtspel van 10u ’s avonds tot 6u ’s morgens organiseren. 
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Jef Vandooren (JEFKE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven: Nog meer onvergetelijke 

herinneringen maken. 

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat: Alles! Het is de tweede 

keer dat ik voor de rakwi’s sta en het belooft minstens even leuk te worden. 

Uitdaging: Een activiteit organiseren die de rakwi’s zich als leiding nog zullen 

herinneren. 

Tito’s (1ste en 2de middelbaar) 

Elias Lamers (CAFéBOAS) 

 

 

 

 

 

 

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven: krinkel 

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat: Enthousiaste bende met elk 

hun eigen trekjes. 

Uitdaging: Ik wil eens een kindernamiddag van ‘s ochtends tot ‘s avonds. 
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Justien Patfoort (SEMI PAT) 

 

 

 

 

 

 

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven: Ik zou graag eens mee gaan 

naar krinkel met de hele leidingsbende. 

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat: De Tito groep is een super 

enthousiaste groep waarmee je toffe spelletjes kunt spelen. 

Uitdaging: Dat ieder lid en leiding van de Chiro op een kindernamiddag zijn 

Chiro sjaaltje mee heeft. 

 

Dyltje, Dylanos, Dylan of kortweg Tinlé Van heddeghem 

 

 

 

 

 

 

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven: een buitenlands kamp of 

inleefweek  

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat: ik ken ze allemaal al super 

goed en weet dat het een super toffe en enthousiaste bende is! 

Uitdaging: Ik wil met de Tito’s hele toffe, spannende en uitdagende activiteiten 

doen! Maar vooral proberen hun het zotste kamp ooit te geven! 
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Keti’s (3de en 4deemiddelbaar) 

Lisa George (TESSA) 

 

 

 

 

 

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven: Nog eens op krinkel gaan! 

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat: Wanneer ze een spel 

spelen gaan ze er helemaal in op (liefst voor hun een spel met competitie). 

Uitdaging: Mijn stem niet kwijt spelen op kamp. 

 

Jeroen Franchois (DJOENE) 

 

 

 

 

 

 

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven: De feeste van 100 jaar Chiro 

Trezebees!  

Wat vind je zo leuk aan de groep: hun onuitputtelijke energie en hun 

puberende gedrag 🙂  

Uitdaging: in een ander land gaan slapen op 2-daagse op kamp. 
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Aspi’s (5de middelbaar) 

Sebastiaan Lamers (LAMERSEN) 

    

 

 

 

 

 

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven: Een groot feest voor 40 jaar 

Chiro Trezebees. 

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat: De toffe leden, de 

spelletjes die op hoger niveau zijn, de hoeveelheid en het nog steeds even zot 

kunnen zijn.  

Uitdaging: Een hele dag op kamp zelf ons eten klaarmaken! 

 

Luca Decaestecker (LUCSJE) 

 

 

 

 

 

 

Wat wil je zeker nog meemaken in je (Chiro) leven: ik wil super graag nog eens 

op 2 daagse gaan. 

Wat vind je zo leuk aan de groep waarvoor je staat: dat ik hun een spetterend 

laatste jaar kan geven als gast en dat ze topleiding zullen worden.  
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Uitdaging: ik zou graag nog eens een super episch weekend maken.  

Vb: Kristien de Preter (KRISSY) 

(voor de leiding, ouders, kindjes, …)  

 

 

 

 

 

 

 

Wat ik nog zou willen meemaken in mijn (Chiro) leven: is de lotto winnen. 

Zou zelfs een deeltje afstaan aan de Chiro om een eigen heem te kunnen 

kopen.  

Wat ik zo leuk vind aan de huidige bende: is dat ze ondanks hun 

verschillende karakters toch een manier vinden om samen te werken en 

een leuke vriendenbende zijn die op elkaar kunnen rekenen, maar dat zijn 

eigenlijk alle leidingsploegen.  

Uitdaging: Eens geen verloren voorwerpen hebben op kamp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopelijk hebben jullie door gehad dat de eerste foto, een foto is van de 

leiding op dit moment. De tweede foto is een foto van hoe jullie leiding 

eruit zag toen ze zou oud waren als jullie nu!  

Voor degenen die het niet wisten, KEEER EENS TERUG!  
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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 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. 

Op vrijdag 18 oktober, is er Dag Van De Jeugdbeweging. Dat is een dag 

waarop iedereen trots mag zijn op zijn jeugdbeweging, en daarom zelfs in 

uniform naar school mag! Haal dus die T-shirts en sjaaltjes maar boven, 

want voor 1 keer mag dat ook in de klas! 

Nadat al je klasgenootjes en vriendjes je uniform gezien hebben, hebben 

ze misschien zelf kriebels gekregen in hun buik en willen ze ook naar de 

Chiro komen. Neem die dan allemaal mee op zaterdag 26 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?! 

 

Zo is er zaterdag 19 oktober de laatste editie van onze ondertussen 

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

jaar honderden sympathisanten die de jeugdbewegingen van Veurne (KSA 

Kerelstede, KSA Roodkapjes en Chiro Trezebees) komen steunen. 

Naar jaarlijkse traditie organiseren wij een souper. Zin om een beetje bij 

te babbelen met de leiding van uw kinderen, vrienden, familie, … en dat 

met een lekker hapje erbij, dat kan! Op 7 en 8 maart bent u welkom in 

de zaal De Caroline, of u laat uw eten gewoon aan huis komen! Info over 

inschrijven en andere info hierover volgt nog. Tot dan!  

 

Als de eerste sneeuw al bijna gevallen is en de advent net begonnen is 

gaan we met zijn allen naar het zwembad om daar een plonsje te wagen. 

Dat doen we op zaterdag 7 december! 
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Wat is Chiro? 

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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KALENDER 

zaterdag 21 september 2019 

startdag (10u) + soirée (18u30) 

zaterdag 28 september 2019 

kindernamiddag 

zaterdag 12 oktober 2019 

kindernamiddag 

zaterdag 19 oktober 2019 

Nacht van de jeugd  

zaterdag 26 oktober 2019 

kindernamiddag (vriendjesdag) 

zaterdag 9 november 2019 

kindernamiddag 

22 tot 24 november 2019 

weekend voor de ribbels, speelclub en rakwi’s 

zaterdag 23 november 2019 

kindernamiddag (voor de andere groepen) 

zaterdag 7 december 2019 

zwemmen  

zaterdag 21 december 2019 

kindernamiddag  


