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Het voorste woordje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag lieve lezertjes 

Welkom bij dit tweede trezebeesje van het chirojaar 

2019-2020! 

Ondertussen hebben we al heel wat leuke activiteiten 

achter de rug en zitten we al in de helft van het 

werkjaar (ja de tijd gaat snel, gebruik hem wel!). Ook 

dit tweede deel zit boordevol leuke activiteiten. 

Zo gaan we nog naar het bos en naar de zee en op 7 en 

8 maart is er onze reuzelekkere pastasouper! Stilletjes 

aan naderen we dan het hoogtepunt van het jaar want 

van 11 tot 21 juli staat het kamp klaar! 

In dit trezebeesje vind je een overzicht van alle 

activiteiten die zijn geweest en alles wat nog moet 

komen. 

Veel leesplezier! 

De Trezebeesredactie 
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Dolle avonturen 

Jullie weten het misschien niet meer maar dit jaar is 
het jaarthema van de chiro: ‘grenzeloos chiro’, met 

als hoofdpersonage Robin Rugzak (zie foto).  

Ondertussen heeft Robin Rugzak al veel avonturen 

beleefd en heeft hij al heel wat bagage verzameld in 
zijn rugzak. Maar hoe zou het zijn met de ervaringen 

en chiroherinneringen van onze leiding? We gingen 

op ondervraging… 

 

Ribbels 

Jorden 

 

Wat was je leukste chiroweekend: 2-daagse of kampmoment? Ik vond het 

leidingsweekend van dit jaar echt tof! 

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? Turkije spreekt me wel aan. 

Leukste kindernammidag van dit jaar? In januari speelden we met de 

ribbels een spel bij het kasteel om ervoor te zorgen dat mijn medeleiding 

goede punten zou hebben op hun examens! 
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Arno 

 

Wat was je leukste chiroweekend: 2-daagse of kampmoment? Op 2 

daagse hadden we superveel geluk want bij het eerste huis dat we 
aanbelden, hadden we de beste slaapplek ooit gevonden en dan nog wel 

met een zwembad. 
 

Wat vond je tot nu toe de leukste kindernamiddag/activiteit van het 

werkjaar? Het weekend!  
 

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? De planeet Jamaica  

Elise 

 

 

 

 

 

 

 
Wat was je leukste chiroweekend/ 2-daagse of kampmoment? Met de 

aspi’s gingen we op 2-daagse met de fiets! Dat was echt chic! We fietsten 

naar Gent, gingen naar de Gentse feesten en ontbeten in de Ikea! 

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? Ik zou graag eens naar Zuid-

Afrika gaan, giraffen en olifanten spotten in het wild! 
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Leukste kindernammidag van dit jaar? Alle activiteiten dit jaar vond ik 
echt al top. De kindernamiddag die ik niet snel meer zal vergeten was 

vriendjesdag we speelden toen een herfstspel met maar liefst 44 ribbels! 

Emma 

 

Wat was je leukste chiroweekend/ 2-daagse of kampmoment? Het is heel 

moeilijk om hier uit te kiezen. Ik vind alle momenten in de Chiro super!!! 
Als ik toch 1 favoriet moment moet kiezen, kies ik het kamp van 2 jaar 

geleden! 

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? Ik zou graag eens op reis gaan 

naar Cambodja om er de prachtige natuur te verkennen! 

Leukste kindernammidag van dit jaar? Ik vond de leukste kindernamiddag 

het zwemmen! De kindjes hebben zich echt geamuseerd. 

Mathijs 

 

Wat was je leukste chiroweekend/ 2-daagse of kampmoment? De 2-

daagse toen ik aspi was super tof. Het was een 2-daagse op de step. 
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Wat vond je tot nu toe de leukste kindernamiddag/activiteit van het 

werkjaar? De startdag omdat het chiro jaar dan terug begint       

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? Naar de Grand Canyon in de 

Verenigde Staten 

Speelclub 

Matthias 

 

 

 

 

 

 

Wat was je leukste chiroweekend/ 2-daagse of kampmoment? Aspi 2-

daagse met Drees door Nederland naar Duitsland 

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? Naar Italië 

Leukste kindernammidag van dit jaar? Het zoo spel 

Lani 

 

 

 

 

 

 

 

Wat was je leukste chiroweekend/ 2-daagse of kampmoment?  2-daagse 

in het 2de jaar keti. 
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Wat vond je tot nu toe de leukste kindernamiddag/activiteit van het 

werkjaar? De kindernamiddag met de eieren en de bloem 

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? Australië en Alaska 

Anton 

 

Wat was je leukste chiroweekend/ 2-daagse of kampmoment? Het 
fietsweekend met de aspi’s voor het kamp, een fantastische ervaring die 

ik heel graag nog eens opnieuw zou doen! 

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? Naar Tanzania hihi of gaan 

snowboarden in Japan of Canada! 

Leukste kindernammidag van dit jaar? De harde en vuile spelletjes met de 
speelclubbers, omdat iedereen zich toen aan het smijten was: om ter 

vuilst! 

Arthur 

 

Wat was je leukste chiroweekend/ 2-daagse of kampmoment? Het fietsen 

naar Balen in de tijd van de aspi’s met 9 jongens. (Karel ontbreekt op de 

foto) 
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Wat vond je tot nu toe de leukste kindernamiddag/activiteit van het 
werkjaar? Het RibSpeRakweekend was zalig! M’n verwachtingen liggen 

daardoor heel hoog voor het kamp met deze speelclubgroep! 

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? Ik zou graag eens heel de E40 

afrijden. Die is 8000 Km lang en gaat tot in Kazachstan en je doorkruist 

10 landen. hohoho 

Rakwi’s 

August  

 

 

 

 

 

 

 

Wat was je leukste chiroweekend/ 2-daagse of kampmoment? Hardeplein 

op voorkamp 

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? Ik zou graag nog eens naar 

Thailand gaan. 

Leukste kindernammidag van dit jaar? Een van de tofste activiteiten dit 

jaar was het zwemmen. 
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Fien 

 

 

 

 

 

 

Wat was je leukste chiroweekend/ 2-daagse of kampmoment? Moelijke 

vraag want alles is altijd leuk maar als ik toch iets zou moeten kiezen dan 
zou ik zeggen 2-daagse in het 2de jaar keti. Toen we aanbelden bij de 

eerste deur en we direct een overnachtingsplaats vonden met een 

zwembad!        

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? Cappadocia in Turkije 

Leukste kindernammidag van dit jaar? De kindernamiddag in het thema 

van leger. 

Martijn 

 

Wat was je leukste chiroweekend/ 2-daagse of kampmoment? Mijn 

leukste tweedaagse was met de aspi’s met de fiets. 

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? Ik zou heel graag eens op reis 

gaan naar Nieuw Zeeland 

Leukste kindernammidag van dit jaar? Mijn leukste activiteit was ribsperak 

weekend met de vele leuke spelletjes. 
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Andries 

 

Wat was je leukste chiroweekend/ 2-daagse of kampmoment? Fc de 

piraten-thema in het weekend van ribbels, speelclub en rakwi’s vorig jaar. 

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? Kazachstan ( waar de bron van 

de E40 is) 

Leukste kindernammidag van dit jaar? Het grote eierspel. 

Jef 

 

Wat was je leukste chiroweekend/ 2-daagse of kampmoment? Als aspi 

maakte ik drie weekends mee die me altijd bij zullen blijven.  

Het ene was op het appartement in Antwerpen van mijn toenmalige leider 

Yoran. We speelden ninja op de top van het MAS en er werd (mede door 

de aanwezigheid van een Playstation) weinig geslapen dat weekend.  
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Aangezien we niet veel spelletjes gespeeld hadden, kregen we van Wim 
en Yoran een tweede weekend, ditmaal in Beauvoorde. Heel het weekend 

was toen één groot spel wat opnieuw onvergetelijk was.  

Het derde weekend dat we dat jaar als aspi’s mochten meemaken was het 

ribbelweekend. Door een tekort aan leiding mochten wij inspringen en 

ongeëvenaarde ervaringen opdoen als leiding in spé.  

Wat vond je tot nu toe de leukste kindernamiddag/activiteit van het 

werkjaar? Hoe gelukkiger de leden worden van het spelen van onze 

spelletjes, hoe leuker ik ze ook vind. Deze vraag zou dus best aan de 

rakwi’s zelf gesteld worden.  

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? Ik zou heel graag eens 

Griekenland bezoeken 

Tito’s 

Elias 

 

Wat was je leukste chiroweekend/ 2-daagse of kampmoment? Mijn 
leukste chiroweekend/ 2-daagse was dat in mijn 1e jaar keti, het was een 

hele warme dag en we waren al aan het dromen over een huis met een 
zwembad. Tot ons groot geluk mochten we slapen in een groot huis met 

zwembad en kampvuur. 

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? Normandië 

Leukste kindernammidag van dit jaar? Het grote snapchatspel 
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Justien 

 

Wat was je leukste chiroweekend/ 2-daagse of kampmoment? Het leukste 
vond ik de tweedaagse op kamp met mijn aspi groep. We zijn namelijk 

naar de Gentse feesten geweest en dan hebben we geslapen op Louise 

haar kot dat vond ik echt de max. 

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? Ik zou graag eens buiten 
Europa reizen, aangezien Emma in Tanzania zit, zou ik ook graag eens dat 

land zien. 

Leukste kindernammidag van dit jaar? Titoscars als avondactiviteit vond ik 

wel echt leuk zo leerden we de groep wat beter kennen. 

Tinlé 

Wat was je leukste chiroweekend/ 2-daagse of kampmoment? Op 2-

daagse in mijn aspi jaar vonden we een super bien meertje om in te 

zwemmen. Dit was welgekomen na onze ‘lange’ fietstocht      .  
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Wat vond je tot nu toe de leukste kindernamiddag/activiteit van het 
werkjaar? Het grote Snapchatspel vond ik super tof!!! (al de rest 

natuurlijk ook)  

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? Ik zou later heel graag een 

trektocht met een moto door Costa Rica, Nicaragua & Panama doen. 

Keti’s 

Lisa 

 

 

 

 

 

Wat was je leukste chiroweekend/ 2-daagse of kampmoment? Ik denk 

toch wel nog altijd het weekend dat wij als api beleefd hebben in Londen! 
☺  

Wat vond je tot nu toe de leukste kindernamiddag/activiteit van het 

werkjaar? Vriendjesdag waarbij we hardeplein hebben gespeeld samen 

met de apsi’s, keti’s en de vriendjes en vriendinnetjes natuurlijk.  

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? Ik heb niet direct een 

besteming in mijn hoofd, maar zou het wel super fijn vinden om eens door 
een land rond te trekken. Waarbij we van de eene plaats naar de andere 

plaats zouden rond trekken.   

Graag zou ik Emma ook eens willen bezoeken in Tanzania…  
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Jeroen 

 

 

 

 

 

 

Wat was je leukste chiroweekend/ 2-daagse of kampmoment? Mijn 

leukste 2-daagse in mijn chirocarrière was wanneer ik 2de jaar keti was. 
Toen de avond begon te vallen, moesten we een overnachting zoeken, na 

wat zoekwerk mochten we uiteindelijk slapen in een lagere school (want 

het was vakantie voor de kinderen). Vetste plekke ooit! 

Wat vond je tot nu toe de leukste kindernamiddag/activiteit van het 
werkjaar? Het Kerstspel met de hele chiro was voor mij de leukste! Leuk 

om te zien hoe iedereen dan met elkaar samenwerkt om zoveel mogelijk 

punten te verzamelen.  

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? Naar Palau 

Aspi’s 

Sebastiaan 

 

Wat was je leukste chiroweekend/ 2-daagse of kampmoment? Met de 

aspi’s naar de kampplaats fietsen! 
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Wat vond je tot nu toe de leukste kindernamiddag/activiteit van het 
werkjaar? De startdag, we hebben toen een groot vlot gebouwd met 2 

zetels en een salontafel op. 

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? Groenland 

Luca 

 

 

 

 

 

 

 

Wat was je leukste chiroweekend/ 2-daagse of kampmoment? Ons aspi 

weekend naar Londen!!!  

Wat vond je tot nu toe de leukste kindernamiddag/activiteit van het 

werkjaar? De startdag natuurlijk! 

Naar waar zou je graag eens op reis gaan? 

Curaçao of afrika 
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Wat geweest is: 
Startdag en soirée (21 september) 

 

Autoloze zondag (22 september) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacht van de jeugd (19 oktober) 

 

Wat een spetterende start 

van het jaar!!! 

Op autoloze zondag stonden we in 

Veurne met een zelfgemaakt vlot 

waarmee we vlotjes de vaart konden 

oversteken. 

Ook dit jaar was er weer een 

geslaagde (laatste) versie van Nacht 

van de jeugd. Wie weet wat volgt… 
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Vriendjesdag (26 oktober) 

 

Ribsperak weekend (22-24 november)  

Keti weekend (22-24 november) 
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Titoscars (23 november) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmavond (4 januari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer foto’s over de voorbije activiteiten zijn altijd terug te vinden op onze 

site! 

 

Zaterdag 23 november hadden de 

Tito’s hun eigen gala-avond. Ze 

kwamen in hun chicste kleren en 

kregen elk een Oscar! 

Als het buiten koud is, is het 

altijd leuk om gezellig samen 

een filmpje te bekijken in een 

warm lokaal met verse 

popcorn. Ook dit jaar was het 

weer een geslaagde filmavond. 
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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 de grotere activiteiten. 

Pastasouper (7 en 8 maart) 

Eerst en vooral is er naar jaarlijkse traditie onze pastasouper. 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 en serveren we jullie lekkere pasta en krijg 

je de keuze tussen 4 soorten zelfgemaakte saus en diverse toppings en… 

dit allemaal à volonté! 

Wil jij van onze overheerlijke pastasauzen genieten én onze werking 

steunen? Schrijf je dan vóór zaterdag 29 februari in voor onze souper via 

bovenstaand formulier of via vb@chirotrezebees.be met vermelding van je 

naam, aantal volwassenen en kinderen en of je zaterdag of zondag komt 

genieten van onze heerlijke pasta. 

 

Betalen kan bij voorkeur via overschrijving naar Chiro Trezebees BE35 

7388 1204 6737 met vermelding van de naam waarmee je ingeschreven 

hebt of op de dag zelf (cash).  

Als je om een of andere reden niet kan komen naar onze souper dan kan 

je nog altijd jouw pasta bestellen en leveren wij die met veel plezier aan 

huis. 

 

Extra kindernamiddag en ontbijt (Zondag 28 juni) 

Op zondag 28 juni staat er nog een speciale kindernamiddag op het 

programma die wordt voorafgegaan door een lekker ontbijtje. Het is ook 

een moment waarop je eventuele vragen kan stellen aan de leiding over 

het kamp. (Meer info volgt hierover nog) 

 

Kamp (van 11 tot 21 juli) 

Het lijkt nog ver weg maar binnen de kortste keren staat het kamp weer 

voor de deur. Zoals elk jaar vertrekken de tito’s, keti’s en aspi’s op 11 juli 

en komen de ribbels, speelclub en rakwi’s achter op 14 juli. Zeven dagen 

later (op 21 juli) komen we moe maar voldaan terug. (Meer info volgt 

later) 
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KALENDER 

Zaterdag 29 februari 2020 

Kindernamiddag 

7 en 8 maart 2020 

Pastasouper 

Zaterdag 14 maart 2020 

Kindernamiddag 

Zaterdag 28 maart 2020 

Kindernamiddag 

3 tot 5 april 2020 

Titoweekend 

Zaterdag 11 april 2020 

Bosspel 

Zaterdag 25 april 2020 

Kindernamiddag 

Zaterdag 9 mei 2020 

Kindernamiddag 

Zaterdag 23 mei 2020 

Strandspel 

Zondag 28 juni 2020 

Ontbijt + extra kindernamiddag + infomomentkamp 

11 tot 21 juli 2020 

Kamp  


