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  Het voorste woordje 

Hoera hoezee! 

Hier zijn we weer met trezebeesje nummertje twee! 

Benieuwd wat er nu allemaal instaat? 

Wacht maar tot u de volgende pagina omslaat! 

Het gaat onder meer over onze vriendjesdag, 

Maar ook over onze souper, waarbij iedereen naar buiten ging met een 

lach! 

Lieve lezer, lees rustig voort, 

Zo hoeft u niet te zeggen dat u niet van ons hoort 

Een dikke zoen 

Je kapoen 

De Trezebeesredactie 
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Jonge leiding, maar echt jong 

De leiding van uw kleine spruiten, ze lijken misschien wel stoer, deugnieterig, vol zelfvertrouwen, … 

maar ooit waren het ook schattige kindjes, jawel! Lukt het jullie om de juiste kinderfoto bij de juiste 

leiding te plaatsen?      
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Rupsje ribbel op avontuur 

 

Rupsje ribbel ging op wandel. Op pad kwam hij een prachtig kasteel tegen. Dit was al jammer genoeg 

al bewoond door de grote boze vlinder. 

Rupsje ribbel kon dit niet alleen en heeft dus de hulp gevraagd aan zijn geliefde ribbels. 

De boze vlinder had een groot leger maar gelukkig kunnen de ribbels heel goed paintballen. 

Ze hebben het leger verslaan en nu volgt het veroveren van het kasteel. 

Samen hebben met hun vriendjes hebben ze de vlag veroverd (vriendjesdag). 

Daarbij moesten ze heel strategisch te werk gaan. 

Eens het kasteel ingenomen was, moesten de lelijke zetels weg. 

Uit woede voor de boze vlinder hebben ze dan maar de zetels kapot gemaakt. 

Omdat de grond veel te koud is om op te zitten, hebben ze de zetels maar gerecycleerd tot hun eigen 

design kussentjes. 

Ook de lelijke muren hadden een nieuw lakje verf nodig. 

De ribbels zijn misschien klein maar daarvoor hadden de ribbels een oplossing: er werd een stelling 

gesjord. 

Deze stelling staat ten toon in de ribbelzaal. 

 

wordt vervolgd... 

(gebaseerd op waargebeurde feiten) 

  



5 

 

De Speelclub 

Kleur deze plaat mooi in en breng die mee naar de Chiro, zo maken we een 

mooie Sint-muur in ons lokaal! 

Groetjes de speelclubleiding 

 

Ps. De beste kleurder krijgt van ons een speciale prijs. 
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RAK-QUIZ 

WELK WOORD HOORT NIET THUIS 

Anton Arthur Drees Ellen Elias 

K V A I R 

leuk tof Tito’s Plezier aangenaam 

Elias Sebastiaan Lisa Lotte Jana 

Paars Geel Groen Rood Zwart 

 
˙dǝoɹƃ uǝǝ uɐʌ sı ɹnǝןʞ uǝǝƃ ǝıp ǝɾʇsɾıן ʇıp uɐʌ ɹnǝןʞ ǝƃıuǝ ǝp sı 'ʇɹɐʍz (5 

 ˙ǝoʇ ʇǝıu ɹǝ ɐuɐɾ ʇɹooɥǝq 'sı sǝǝqǝzǝɹʇ oɹıɥɔ uı ǝıןıɯɐɟ ǝƃıpɹooʍuǝƃǝʇɹǝʌ ʇsǝǝɯ ǝp 'sɹǝɯɐן ǝıןıɯɐɟ ǝp ןǝʍǝoɥ 

'ɐuɐɾ (4 

˙˙ɥɔız ɹooʌ ʇʞǝǝɹds (3 

ıʍʞɐɹ ɹooʌ uɾız ʍ uǝǝ ʇǝoɯ 'ʌ (2 

¡nɐǝʌıu suo uɐɐ uǝddıʇ ʇǝıu ǝıp uɐʞ ƃןoʌǝƃɾıq uǝ ƃuıpıǝן-ıʍʞɐɹ uǝǝƃ pɹɐɐɹǝʇın sı ɾıɥ ʇuɐʍ 'sǝǝɹp (1 

 :uǝpɹooʍʇuɐ 

  

Wist Je Dat… 
Anton en Arthur beide een oudere broer hebben die Lucas heet?  
Ellen en Elias beide geen oudere broer hebben die Lucas heet? (wel een jongere: Arne en 
Sebastiaan) 
Stel dat de we van het andere geslacht waren we Emma, Antoinette, Arne en Louise zouden 
heten. 
Keti’s … zijn? ;)   
 Tot snelll xxx (Ellen, Arthur, Elias, Anton) 
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De Tito’s 
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De Keti’s 
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De Aspi’s 

Oh wat is de aspileiding blij om aspileiding te zijn! Met die fantastische bende 

spelletjes mogen spelen, gesprekken mogen voeren, … dat is geweldig! Maar 

beste lezers, onze bende is heel speciaal, want elk aspi’tje heeft bepaalde 

kenmerken en kwaliteiten! Die zouden wij voor u graag eens in de verf zetten, en 

hoe kan dat beter dan met hun superhippe Tinderprofielen. 3 van onze 7 aspi’s 

komen in deze trezebees-editie aan de beurt. De andere 4 stellen we graag in de 

volgende edities voor. (wij willen ons nu al excuseren voor eventuele verzinsels 

of overdrevenheden) 
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De Vriendjesdag 21 oktober 

Beauvoorde 21 oktober, 

Verontrustend nieuws van chiro trezebees. Uit goede bronnen heeft de redactie 

vernomen dat hun ledenaantal op 21 oktober exponentieel gestegen is. Volgens 

enkele getuigenissen is dit te wijten aan de gebeurtenissen die plaats vonden die 

dag in Vinkemstraat 13. Lees hier het exclusieve volledige verslag. 

Omstreeks 13u20 op 21 oktober begon het stijgen van het aantal leden. Waar 

gewoonlijk ongeveer 50 jonge kinderen en jongvolwassenen de poort voorbijgaan, 

kwamen op die bewuste dag zo goed als dubbel zoveel mensen. De leiding en VB 

van Chiro Trezebees waren van slag, gelukkig konden we enkelen van hen toch 

bereiken om van hen een eerste reactie te krijgen:  

“Het was een fantastische dag!”- Leidster X  

“Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!”– Leider 

Y 

“De Chiro is een plek voor iedereen, iedereen 

is welkom bij ons!” – Leider Z 

Gelukkig zijn de jongedames en knapen van 

de leidingsploeg opgewassen tegen elke 

vorm van uitdaging en zorgden zij voor een 

namiddag vol spel en plezier. Alle leden die 

die dag kwamen opdagen keerden huiswaarts met een fantastisch warm gevoel 

vanbinnen. Sommigen beschreven dit gevoel zelfs als een echt ‘Chiro’-gevoel. 

Sommigen hadden zelfs zo’n zalig gevoel dat ze dat opnieuw wilden beleven. Het 

is niet de eerste keer in de geschiedenis van Chiro Trezebees dat vriendjes van 

leden de smaak te pakken krijgen en zich ook inschrijven in de Chiro. Want zoals 

al eerder vermeld: Iedereen is welkom in Chiro Trezebees! 

Hoe de chiroleiders en leidster deze groei zullen aanpakken is nog niet duidelijk, 

wel zullen ze er alles aan doen om iedereen dat warm gevoel na elke 

kindernamiddag te geven! Alle info over de volgende kindernamiddagen en 

activiteiten van Chiro Trezebees vinden jullie op de laatste bladzijde van het 

Trezebeesje 
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De Souper 

 

Wisten jullie dat we 120 kg penne nodig hadden ? 

Wisten jullie dat we 24 liter room nodig hadden ? 

Wisten jullie dat we 16 kg gruyere kaas nodig hadden ? 

Wisten jullie dat we 20 kg gehakt  nodig hadden ? 

 

En dit om tijdens onze souper 359 mensen lekker te laten smullen ! 

 

Je kon er de dagen voor de souper niet omheen, de reclame voor de souper werd in de ether 

gegooid…  Maar achter de schermen werd er al volop gewerkt ! Inschrijvingen opvolgen, 

brainstormen over de inkleding, de boodschappenlijsten opstellen, afspraken maken om ’t materiaal 

te gaan halen… 

Groentjes snijden, sauzen maken, aperitief maken… alles deden we zelf, wat resulteerde in soms toch 

wel wat stress en deadlines maar... het lukte om alles op tijd klaar te hebben ! 

Bordjes werden gevuld, borden werd leeg gegeten.. de sfeer zat er echt in ! 

 

Moe maar voldaan kijken we terug naar onze souper… dankjewel aan iedereen die kwam eten, 

dankjewel aan  iedereen die ons op de één of andere manier heeft geholpen! 

Dikke merci om erbij te zijn ! 

Zelf wil ik ook de werkgroep souper en de leiding bedanken om hun beste beentje voor te zetten ! 

De opbrengst van de souper kunnen we gebruiken om ons kamp betaalbaar te houden ! 

 

Kristien 
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Speciaal Trezebeesje in de kijker 

 

Zoals aangegeven in het vorige trezebeesje waren wij op zoek naar trezebeesjes 

die iets speciaals gedaan hebben. Wij vonden Lies (speelclubber)! Zij liet haar 

haar afknippen voor Think pink en stond ons graag te woord om haar verhaal te 

doen: 

 

Dag Lies, jij hebt dus je haar laten knippen, wanneer heb je dat gedaan? 

Euhm, ergens in de zomer, maar ik weet het niet meer precies. Ik denk in het 

eerste leerjaar. 

Waarom heb je dat gedaan? 

Het was het idee eigenlijk van mama en ik samen. Ik zei dat mijn haar moest 

geknipt worden, en mama zei dat ik dat in een envelop kon stoppen en dan 

moest opsturen naar ‘dat met die moeilijke naam’? 

 

 

 

 

Think pink? 

Ik kan dat niet zo goed uitspreken. Dat is wel een moeilijke naam. 

Weet je wat dat goed doel met de moeilijke naam doet? 

Dat gebruikt mijn haar dan om daar pruiken van te maken voor  

mensen met kanker. 

Weet je ook waarom die mensen een pruik nodig hebben? 

Mama heeft verteld doordat ze speciale medicamentjes nemen dat  

hun haren uitvallen. 

Heb je de pruik dan gezien als hij klaar was? 

Nee, ik heb wel mijn haar gezien dat in een staart was afgeknipt.  

Dat was 20 cm ongeveer. 

En ken je mensen met kanker? 

Nee. Ik weet wel iemand die daaraan gestorven is, maar voor de  

rest weet ik niemand. 

En nu is je haar al terug lang, ga je dat nog een keer laten knippen? 

Misschien, maar als ik het doe, dan wil ik wel terug lang haar voor mijn plechtige 

communie. 

Dus als de plechtige communie gedaan is zal je dat nog een keer laten 

knippen? 

Ja, nu zit ik in het vierde leerjaar, dus na het zesde leerjaar zal ik dat doen. 

We zijn benieuwd! Dankuwel Lies! 

 

Wil jij net als Lies ook eens schitteren in ons trezebeesje? Laat ons dan weten 

wat jij goed kan, of wat jij gedaan hebt!  
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De Banier 

U heeft zich misschien wel al eens afgevraagd: 

- Die mooie uniformen van de leiding en van 

sommige leden, waar komen die vandaan? 

- Het materiaal waarmee ze soms knutselen, 

waar komt dat vandaan? 

- Het spelmateriaal dat ze gebruiken, waar komt 

dat vandaan? 

Wel het antwoord is: van De Banier. De Banier is een 

winkel waar vanalles te koop is. Van naald en draad 

tot gezelschapsspelletjes, tot goochelgerief, tot klei, … 

en heel belangrijk: waar ze chiromateriaal verkopen: 

truien, petten, tandenborstels, brooddozen, mappen, 

rokjes, broeken, schoenen, jassen, mutsen, 

sleutelhangers, … Je kan het zo gek niet bedenken of 

je vindt het in De Banier. 

Ben je dus nog op zoek naar een ideaal cadeau voor 

zoon-of dochterlief, breng dan zeker eens een bezoekje aan De Banier of aan de 

online webshop van De Banier, op http://www.debanier.be/ .   

http://www.debanier.be/
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Jaarthemalied - Tekst 

Strofe 1:  

Het is saai op Ziggy’s planetenbol. 

Spelen met regels er is geen lol. 

 

Aaaaaa, daar is toch niks aaaaan. 

‘k Heb m’n helm al opgezet! 

 

Plak, stink, klodderverf, alles wat je vinden kan. 

Amuseren uren lang. 

Met een oude koekenpan. 

 

Aaaaa ruimte om te spelen. 

En we bouwen een raket! 

 

Refrein: 

Geef ons ruimte om te spelen, 

hier bij ons zal je je nooit vervelen. 

Elke zondag vinden we iets nieuws. 

Iedereen Chiiiiroooonauuut! 

 

Strofe 2: 

Bouw een gekke toren met palen en panelen. 

Waarom? Daarom! ’t Is maar om te spelen. 

 

Aaaaa duw hem dan maar ooom. 

En straks tellen we af! 

 

Stoep, koer, veld en bos, overal gaan we los. 

Steek ons niet weg op een plein, 

wij zijn thuis op elk terrein. 

 

Aaaa, ruimte om te spelen. 

Iedereen goed opgelet. 

 

Refrein: 

Geef ons ruimte om te spelen, 

hier bij ons zal je je nooit vervelen. 

Elke zondag vinden we iets nieuws. 

Iedereen chiiiiroooonauuut! 

 

Geef ons ruimte om te spelen, 

hier bij ons zal je je nooit vervelen. 

Elke zondag vinden we iets nieuws. 

Iedereen chiiirooonauut! 
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Chiro Trezebees op wereldwijde web 

Willen jullie niks van chironieuws missen, en zijn jullie hippe ouders met Facebook? Neem dan zeker 

een kijkje op onze facebookpagina!  

Hieronder extra uitleg over hoe jullie ons het beste volgen, zodat jullie zeker niks hoeven te missen.  

Voor de mensen zonder facebook (en ook degene met facebook) is er ook nog altijd onze vernieuwde 

website. Jullie vinden er uitnodigingen voor speciale activiteiten, trezebeesjes, foto’s, …. 

Dit op www.chirotrezebees.be . 

 

 

Stap 1: 

 

Stap 2: Klik op ‘volgen’ en  vink daarna de optie: ‘Als eerste weergeven’ aan. 

 

http://www.chirotrezebees.be/
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KALENDER 

zaterdag 2 december 2017 

kindernamiddag (zwemmen) 

zaterdag 16 december 2017 

kindernamiddag 

zaterdag 6 januari 2018 

filmavond 

zaterdag 20 januari 2018 

kindernamiddag 

zaterdag 3 februari 2018 

kindernamiddag 

zaterdag 17 februari 2018 

kindernamiddag 

zaterdag 3 maart 2018 

kindernamiddag  

vrijdag 9 maart 2018 

Hups Gank 2.0 

zaterdag 17 maart 2018 

kindernamiddag  

zaterdag 31 maart 2018 

kindernamiddag 

 


