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Het voorste woordje
Dag lieve lezertjes
Welkom bij dit eerste trezebeesje van het chirojaar 2020-2021!
Ben jij ook al altijd razend benieuwd geweest naar leuke wist-je-datjes over
je favoriete chiroleider of -leidster? Zoja, dan kan je in dit trezebeesje
bijvoorbeeld August zijn grote musicaldroom vinden of Tinlé zijn liefde voor
paarden ontdekken!
Ook kan je in dit Trezebeesje minder belangrijke zaken vinden zoals de
kalender en het jaarthema!
We wensen jullie een fantastisch chirojaar toe en hopen dat zoveel mogelijk
kan doorgaan zoals normaal ondanks deze gekke virustijden!
Veel leesplezier!
De Trezebeesredactie
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Leidingsverdeling
Zonder twijfel is de leidingsverdeling één van de spannendste momenten van het Chiro-jaar. Vol
enthousiasme om iedereen terug te zien, maar toch ook een beetje nerveus telt iedereen af naar dit
moment.
Dit is niet alleen een spannend moment voor ons, maar ook voor jullie en jullie ouders. Natuurlijk wil
jouw mama de ideale leiding voor jou, zodat je elke zaterdagavond thuiskomt met megavuile kleren
en wil je papa stiekem liever zelf mee naar de Chiro! Helaas papa’s ook dit jaar is de Chiro enkel voor
jullie zonen en dochters!
De leidingsverdeling is voor de leiding ook een moment, waar ze enorm hard naar uitkijken, want dat
is de start van een te gek jaar met verschrikkelijk toffe activiteiten, waar ze al enkele weken op aan
het broeden zijn…
De leiding staat alvast te popelen om iedereen fantastische kindernamiddagen te laten beleven.
Welke leiding voor welke groep staat is ondertussen al bekend. Toch zou je misschien wat meer over
je leiding willen weten, of de nieuwe leiding wat beter leren kennen. Geen zorgen, we hebben daar
wat aan gedaan. Als je wat verder doorleest zul je vast zaken tegenkomen die je nog niet wist!

Ribbels
Lotte Bultynck
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan? Ik vind het
enthousiasme en de fantasie van de ribbels superleuk. Bovendien zijn ze lief en
schattig.
De slechtste film die ik ooit zag? En waarom? Amelie Poulain, het was gewoon een
zeer vreemde film.
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan was ik … en waarom? Na
de dood zou ik graag een vlinder zijn omdat ik graag zou kunnen vliegen. Maar ook
omdat zij zo’n zorgeloos leven hebben en kunnen vliegen waar en wanneer ze willen.
Je kan dan overal onopgemerkt passeren. En als ze je toch zien, dan bewonderen ze
je.
Een qoute die je bij jezelf vindt passen. No one is me, and that is my power
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Jorden Ceulemans
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan? De
gastjes zijn enthousiast en je kan ze de eerste chirokriebels bijbrengen.
De slechtste film die ik ooit zag? En waarom? The joker: is enkel maar the
joker zijn leven dat verteld wordt en de film bevat geen actie.
Als ik na de dood terug zou keren als een dier, dan was ik… en waarom? Een
arend: Ik wil graag kunnen vliegen en het is mijn favoriete vogel.
Een quote die je bij jezelf vindt passen: Three things in life: Your health, Your
mission And the persons you love.

Arno Decaestecker
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan? Ik vind
het leuk dat ze allemaal enthousiast zijn.
De slechtste film die ik ooit zag? De slechtste film die ik ooit zag is de Titanic
omdat het zo dramatisch is.
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan was ik … en
waarom? Ik zou terug keren als een vogel omdat ik dan overal kan rondvliegen.
Een qoute die je bij jezelf vindt passen. Liever te dik in de kist dan een feestje
gemist.

Imke Breem
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding voor staat?
Een van de sterke punten van Ribbels is hun fantasie. Het is heel leuk
om daarop in te spelen en zo ook te ontdekken hoe hun leefwereld in
elkaar zit.
Wat is de slechtste film die je ooit zag? De film “Le Jeune Ahmed” die
ik moest bekijken voor school, vond ik verschrikkelijk. De verhaallijn
was nog te doen, maar het brengen van het verhaal door de acteurs
viel heel erg tegen.
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als dier, dan was ik een…
Olifant. Olifanten zijn zeer bewuste en slimme dieren en ik zou wel
eens willen weten hoe het is om een goed geheugen te hebben, want
dat mis ik nu.
Een quote die je bij jezelf vindt passen: Embrace your weirdness
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Speelclub
Justien Patfoort
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan?
Een leuke enthousiaste groep waarmee je talrijke spelletjes kan spelen.
Meestal luisteren de speelclubbers nog goed naar de leiding en dat vind
ik natuurlijk heel fijn😉. Zal een heel leuk jaar worden met deze bende.
Ik voel het en ik heb er super veel zin. xxxx
De slechtste film die ik ooit zag? En waarom? Piranha, deze film heeft
mij veel nachtmerries bijgebracht.
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan was ik... en
waarom? Een arend omdat ik graag eens zou kunnen vliegen.
Een qoute die je bij jezelf vindt passen. Don’t worry, be happy!

Luca Decaestecker
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan?
Omdat de speelclub de aller tofste groep is van de hele chiro natuurlijk!
De slechtste film die ik ooit zag? en waarom? De titanic. Al die drama is
niets voor mij
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan was ik... en
waarom? Een hond. Opt gemak van het leven genieten.
Een qoute die je bij jezelf vindt passen. In transport zit ook sport!

August Vansteenland
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan?
Dat er super veel heel toffe kinderen in onze groep zitten.
De slechtste film die ik ooit zag? en waarom? High school musical, veel te
veel gezever.
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan was ik... en
waarom? Een hond, hele dagen niets doen en eten krijgen.
Een qoute die je bij jezelf vindt passen. Een dag niet gelachen is een dag
niet geleefd.
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Hannes Lamaire
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan? Dat
het een zeer enthousiaste en grote bende is.
De slechtste film die ik ooit zag? En waarom? Spiderman omdat het een zeer
saaie film is.
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan was ik… en waarom?
Een beer omdat ik ook een echte levensgenieters ben die graag eet en slaapt.
Een qoute die je bij jezelf vindt passen: Het leven is geen pita bar.

Rakwi
Matthias Cornette
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan?
Dat de rakwis veel energie hebben en veel moed hebben.
Slechtste film die ik ooit zag? En waarom? Pitch perfect, want het is niet
realistisch
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan was ik… en
waarom? Een vogel, dan ben ik vrij om te doen wat ik wil!
Een qoute die je bij jezelf vindt passen: You don't have to be great to get
start but you have to be started to be great.

Mathijs George
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor
staan? De rakwi’s zitten altijd boordevol energie en geraken nooit
uitgeput.
De slechtste film die ik ooit zag? En waarom? De nieuwe advanger
film. Ik ben niet echt aan mannen in een maillot.
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan was ik… En
waarom? Ik zou een vogel willen zijn omdat je dan zo vrij als een
vogeltje bent.
Een quote die je bij jezelf vindt passen? Aje moe kakken moeje
kakken.
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Martijn George
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor
staan? De rakwi’s zijn een speelse bende die tegelijkertijd een heel
toffe en energiek zijn.
De slechtste film die ik ooit zag? En waarom? De slechte film die ik
gezien heb is die van de ‘avatar the last airbender’. Deze is echt
heel slecht verfilmd.
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan was
ik... en waarom? Ik zou kiezen voor een wolf omdat dit een
roedeldier is waar er zorg wordt gedragen voor iedereen.
Een qoute die je bij jezelf vindt passen? Een dag niet gelachen is
een dag niet geleefd.
Elise Pattou
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan? De
Rakwi’s zitten vol energie, zijn enthousiast en klaar voor een uitdaging. Ik
zie het al helemaal zitten!
De slechtste film die ik ooit zag? En waarom? Ik haat sciencefiction met
vechtende robots of aliens.
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan was ik... en
waarom? Ik zou wel willen terugkeren als flamingo, leven in warme
gebieden, kunnen vliegen (moet echt zalig zijn) en het leven zien door een
roze bril.
Een qoute die je bij jezelf vindt passen: Als het leven je doet struikelen, maak er dan een salto van.

Tito
Jeroen Franchois
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan? Een
leuke puberende en hormoonvolle bende met super veel energie! We maken
er een topjaar van!
De slechtste film die ik ooit zag? En waarom? Survive the night, nog minder
logisch dan het bubbelsysteem.
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan was ik… en
waarom? Een ééndagsvlieg om dan terug te kunnen veranderen in een ander
dier.
Een qoute die je bij jezelf vindt passen: Jeroen, Djoene voe de moatn xp
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Lisa George
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan? Het
is een speelse enthousiaste bende waar je veel zotte dingen mee kunt doen.
Ze beginnen hun eigen mening te vormen, ik heb veel zin om het jaar te
beginnen met deze groep!!
De slechtste film die ik ooit zag? En waarom? just go with it' in één woord
SLECHT! Meer heb ik hier niet over te vertellen...
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan was ik… en
waarom? Ik zou graag een zangvogel zijn. Deze trekken heel veel rond en zijn
zo vrij als en vogeltje!
Een qoute die je bij jezelf vindt passen: Iedereen mag er zijn! Ook met je
gekke kantjes.

Elias Lamers
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor
staan? De gasten zijn graag al wat volwassener, terwijl ze toch nog
het kind kunnen uithangen. Ze zijn enthousiast en speels.
De slechtste film die ik ooit zag? En waarom? All is lost, de film
gaat over een zeiler die gewoon op zijn boot zit. Ik vind het
persoonlijk een langdradige film met weinig inhoud.
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier dan was ik… en waarom? ik zou graag het roze
olifantje zijn, omdat iedereen dan blij is van me te zien.
Een qoute die je bij jezelf vindt passen: we didn't realize we were making memories, we just knew we
were having fun #plezierrr

Fien Roquet
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan? De titos zijn
eerst en vooral een suuuuper toffe bende! Ze zijn actief, enthousiast en altijd heel lief
voor de leiding. Kortom alles wat je nodig hebt om er een topjaar van te maken!
De slechtste film die ik ooit zag? En waarom? Ik vind alles leuk 😊
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan was ik… en waarom? Ik
zou graag een leeuw zijn. Lijkt me leuk om de koning van de jungle te zijn. Al de
dieren kijken naar dan naar je op.
Een qoute die je bij jezelf vindt passen: carpe diem!! (Vertaling: pluk de dag)
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Keti
Emma Patfoort
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan? De
ketis zijn gewoon de MAX!! Ik zie het volledig zitten om leiding te staan voor
deze groep omdat ze zo'n groot enthousiasme hebben in elk spel. Het is de
leeftijd waar je zot mee kan doen en tegelijkertijd eens mee kan roddelen
over de andere leiding.
De slechtste film die ik ooit zag? En waarom? The Boss Baby. Omdat het een
kinderachtige film is.
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan was ik… en
waarom? Als ik kan terugkeren uit de dood dan zou ik liefst van al een
dolfijn zijn. Je kan de hele dag in de zee doorbrengen, prachtige uitzichten
zien boven water xp en je kunt jumps maken in het water.
Een qoute die je bij jezelf vindt passen: Geniet van elk moment met volle teugen!
Lani Breem
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan? Het zijn enthousiaste
kinderen waar je veel toffe spelletjes mee kan spelen
De slechtste film die ik ooit zag? En waarom? Percy Jackson and the lightning
thief, op zich is het geen slechte film maar als je eerst de boeken gelezen hebt die
echt tot de verbeelding spreken is de film redelijk teleurstellend. Ze konden het
spannender en realistischer maken en het verhaal veel meer uitdiepen.
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan was ik... en waarom?
Een wolf, het zijn sterke en slimme dieren die trouw zijn aan hun roedel.
Een qoute die je bij jezelf vindt passen: Rise above the storm and you will find the
sunshine
Arthur Bultynck
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan?
De ketis! Ik heb zelf fantastische herinneringen aan die 2 jaar en ik ga
hen dezelfde ervaring geven!
De slechtste film die ik ooit zag? En waarom? De slechtste film die ik ooit
zag was de eerste kampioenenfilm in de cinema. Ik heb toen de helft van
de tijd geslapen!
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan was ik... en
waarom? Een gorilla! Expressief, familiaal, vredelievend en intelligent..
Een qoute die je bij jezelf vindt passen: 'Een dwerg wordt niet groter
door op een berg te gaan staan' -Nolleke-
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Jef Vandooren
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan? Een groep enthousiaste
kinderen waar je zotte activiteiten voor kan verzinnen. Ook kan je er al eens een volwassener
gesprek mee voeren.
De slechtste film die ik ooit zag? En waarom? Sharknado, die
film is zo slecht dat hij goed wordt.
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan
was ik... en waarom? Een vogel, en een grote dan nog, en
een die kan vliegen.
Een qoute die je bij jezelf vindt passen: Goodbyes stink.
~Michael Scott

Aspi
Tinle Van Heddeghem
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan? Een grote chille
enthousiaste bende tamzaks.
De slechtste film die ik ooit zag? En waarom? Spirit, veels te
veel paarden.
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan
was ik... en waarom? Snorlex, vele smoefelen.
Een qoute die je bij jezelf vindt passen: Dyl zeikt attemets
keer en wario kakt.

Sebastiaan Lamers
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan? Dat het een superleuke
bende is waarbij ik mezelf volledig kan smijten bij de spelletjes.
De slechtste film die ik ooit zag? En waarom? Das boot, omdat
het te langdradig was.
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan was
ik… en waarom? Als een groene bosklapper, dan kan ik vliegen.
Een qoute die je bij jezelf vindt passen: Go mo ne kej! (Credits
to Hannes)
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Andries Dedeurwaerder
Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan? Het enthousiasme van de
groep van dit jaar druipt ervan af. Gasten vol met ideeën en passie voor Chiro. Ze vormen samen één
toffe bende, elk met hun sterke karakter.
De slechtste film die ik ooit zag? En waarom? Een oorlogsfilms
"D day: the battle of omaha Beach". Zeer onrealistisch
gespeeld, effecten zijn compleet verkeerd uitgevoerd, geen
duidelijke en rechte verhaallijn, ... Het budget voor de film leek
flink te klein. Voor de geïnteresseerde: ik bekeek de film samen
met leider Elias eens op kot.
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan was
ik... en waarom? Een eend natuurlijk. Een eend kan vliegen,
zwemmen duiken en wandelen.
Een qoute die je bij jezelf vindt passen: Een afspraak is een
afspraak op elk niveau!

Onze volwassen begeleidster
Kristien De Preter

Wat vind jij zo leuk aan de groep waar je dit jaar leiding mag voor staan? Ik sta zelf niet als
leiding voor een afdeling maar je kan de leidingsbende ook als een afdeling zien. Een hechte
bende die voor elkaar opkomt en voor elkaar door het vuur gaat. Ik probeer ze zoveel
mogelijk met raad en daad bij te staan, niet altijd makkelijk maar wel altijd uitdagend. Ze
houden mijn geest jong en zolang ik nog kan lachen met hun kluchten zal ik ze blijven
bijstaan.
De slechtste film die ik ooit zag? En waarom? Ik heb een brede smaak van genre films en kan
me niet echt een slechte film herinneren. Als hij echt slecht is zal ik de filmzaal verlaten zoals
we ooit eens gedaan hebben bij een toneelvoorstelling.
Als ik na de dood terug zou kunnen keren als een dier, dan was
ik... en waarom? Een echt connectie met dieren heb ik niet dus
wil niet echt als een dier terugkomen. Wil wel teru komen als
een geest om overal alles te zien en te horen.
Een qoute die je bij jezelf vindt passen:
कल नया दिन है
kal naya din hai
Morgen is een nieuwe dag
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Woordje Kristien
Werkjaar 2019-2020 is een jaar om niet rap te vergeten.
In korte termijn hebben we heel wat woorden een maatregelen bijgeleerd in plaats van
spelletjes en valsspeeltoepassingen.

te drinken ) zijn woorden die in het gewone leven standaard zijn geworden.
Ook in dit nieuw werkjaar waar we heel wat activiteiten gepland hebben gaan we door
op dit elan. Kindernamiddag in een coronaproof jasje gegoten, alternatieve souper,
filmbubbels, enz…
2020-2021 is een speciaal werkjaar want Chiro Trezebees is aan zijn 40ste werkjaar
bezig.
40 jaar spelen, vriendschap, liefde, zingen en zo veel meer. Een jaar vol feesten, van
kampvuur tot kampmaaltijd, van een feestelijke startdag tot een heuse fuif. We volgen de
actualiteit met argusogen op en bij een versoepeling van de maatregels halen we onze
beste organisatieskills boven.
Maar we laten ons niet kennen en gaan er vol tegen aan om van dit werkjaar een
Supercalifragilisticexpialidocious chirojaar te maken.
Met veel
chirogroeten,
Kristien
VB
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De afdelingen
Ben jij benieuwd over de afdeling waar jij toe behoort dit jaar? Kan je niet meer wachten om
te starten met de chiro? Dan heb je geluk! Hier kan je vlug eens kennis maken met je eigen en andere afdeling. Een korte voorstelling van de ribbel, speelclub, rakwi, tito, keti en
aspileiding.

Ribbels
Rupsje Ribbel zoekt nieuwe vrienden!

Op een zonnige ochtend dacht Rupsje Ribbel: ‘Vandaag is dé perfecte dag om nieuwe
vriendjes te maken.’ Hij trok zijn paarse jas aan en bond de veters van zijn paarse schoentjes.
‘Ik zal een wandelingetje maken en zie wel wie ik tegenkom’, zei Rupsje opgewekt en weg
was hij. Onderweg zag hij plots 4 mysterieuze schaduwen. Hij nam snel enkele foto’s zodat
hij kon ontdekken wie ze waren. Weten jullie ook welke schaduw van welke leiding is?

……………………

…………………..

……………………

………………….

Rupsje Ribbel ging naar de schaduwen en sprak hen aan: ‘hallo, wie zijn jullie, als ik vragen
mag? Eén van de vier antwoorde: ‘Wij zijn de
Ribbelleiding van Chiro Trezebees.’ Rupsje ribbel was zeer benieuwd en wilde de leiding wat
beter leren kennen, daarom vroeg hij hen of ze iets meer over zichzelf wilden vertellen. ‘Ik
ben Arno,’ begon de eerste, ‘Hallo, mijn naam is Arno en ik ben 19 jaar. Het is mijn 3de jaar
als Chiro leider.
Mijn hobby’s zijn Chiro en mountainbiken. Mijn favoriete chirospel is paintball. Lotte
vertelde daarna: ‘Hey, ik ben Lotte. Ik ben 16 jaar en dit is mijn eerste jaar als leiding. Naast
de Chiro speel ik ook nog badminton en mijn favoriete chirospelletje is “Robin Hood”.’ Na
Lotte begon Jorden enthousiast te vertellen: ‘Mijn naam is Jorden en ben bijna 18 jaar. Dit is
mijn 2de jaar als Chiroleider. Mijn hobby’s zijn tekenen, fietsen en gamen. Mijn favoriete
spelletje is omgekeerd verstoppertje. Tenslotte zei Imke:
‘Hoi, ik ben Imke. Ik ben ook 16 jaar en ook voor mij is dit het eerste jaar dat ik leiding sta.
Buiten de Chiro doe ik dans en speel ik toneel. Het leukste spelletje in de Chiro vind ik
“Ontrouwe echtgenoot”.’
Rupsje Ribbel was gelukkig, want hij heeft nu al 4 supertoffe vrienden
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gemaakt. ‘Kennen jullie misschien nog meer kindjes om mee te spelen?’
‘Maar natuurlijk!’ roepen ze alle 4 in koor. ‘Kom maar mee naar de Chiro, daar zijn er nog
heel veel leuke kindjes die jou graag willen leren kennen.’ Rupsje Ribbel was in de wolken:
‘Fantastisch! Denk je dat zij in mijn vriendenboekje zouden willen schrijven?’ ‘Dat moet geen
probleem zijn. We zullen je helpen!’
Liefste Ribbels,
Vullen jullie dit formuliertje in tegen de volgende kindernamiddag op 2 oktober? Dan kan
Rupsje Ribbel zijn vriendenboekje vervolledigen.
Je mag dit afdrukken en meenemen naar de kindernamiddag. Veel liefs,
Jullie ribbelleiding: Arno, Lotte, Jorden en Imke
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Speelclub
Ra ra ra, wie is wie?
Jullie weten nu al wie dat jullie leiding is, maar kennen jullie jullie leiding al goed?
Probeer de foto’s te verbinden aan de juist omschrijving. Succes!!!!

Ik ben juist 18 geworden. Ik zit al in de chiro sinds mijn eerste
jaar speelclub. Op kamp gaan is een van mijn favoriete
activiteiten maar ik ging jammer genoeg vroeger niet altijd
mee. Een van mijn lievelings hobbies zijn skieën, tennisen en
natuurlijk ook naar de chiro gaan. Dit jaar is mijn tweede jaar
leiding en mijn eerste jaar als speelclub leiding
Ik ben 20 jaren jong. Dit is mijn 5de jaar leiding en de 3de keer
voor de speelclub. Mijn hobby is veel naar de chiro gaan.
Meestal herken je mij wel direct aan mijn aanwezigheid en
mijn luide stem

Ik zit al 14 jaar in chiro. Dit is mijn derde jaar leiding en de
eerste keer voor de speelclub. Ik ben een iets rustiger persoon.
Ik woon op een boerderij. Ik ga super graag naar de chiro en
harde plein vind ik heel leuk.

Ik ben 17 jaar oud. Dit jaar ben ik mijn eerste jaar leiding en ik
zit al in de chiro van van bij de ribbels. Ik speel graag eens een
potje paintball. Daarbij hou ik er ook van om van een berg te
skiën
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Rakwi
Wist je datjes over jullie rakwileiding:
•
Wist je dat Martijn vorig jaar ook rakwileiding was en het helemaal ziet zitten om er
weer een spetterend jaar van te maken.
•

Wist je dat Mathijs al 7 jaar leiding staat.

•
Wist je dat Mathias een echte autofan is, dus als je ooit iets moeten weten over
auto’s je weet hem te vinden!
•

Wist je dat Elise vroeger 10 jaar heeft geturnd.

•
Wist je dat Mathijs en Elise vorig jaar ook samen voor de ribbels stonden, en dat
Martijn en Elise al eens jullie leiding waren in de speelclub.
•

Wist je dat we er samen een supermegagigaformidastisch jaar van zullen maken!


Wist je dat Martijn een oogje heeft op leiders Elise.

Groene raadseltjes:
•

Het is groen en het skiet van een berg?

•

Het is groen en het vaart op het water?

•

Het is groen en het zit in de kerk?

•

Het is groen en het rolt van een berg?

•

Wat is groen en verschuilt zich achter een boom?

ǝızɐuoıds ‘ǝuıʍɐls uǝǝ 'ǝɾʇuooq ƃılıǝɥ uǝǝ 'ǝɾʇooqǝızɹǝds uǝǝ 'ıʍıʞs
Groetjes Mathias, Martijn, Elise, Mathijs (Zoek ons op deze foto)
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Tito
Op een gewone donderdagavond

Alee, Een manier om te
weten voor wie we
leiding staan. Kan toch
niet zo moeilijk zijn?

*boekentas glijdt uit de handen
van Lisa richting de voet van Fien
Ik ben zo
boos!!
Sorry Fien!!!!

Ik weet hoe dat komt! Wij zijn
net te weten gekomen voor
welke groep we leiding mogen
staan dit jaar!!

Wij zijn op een onvoorspelbare manier te weten
gekomen dat we leiding zijn voor TITOS!! joepiiii
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Oohjaa, Jeroen hoort ook tot de titoleiding!! We
gaan er een onvergetelijk jaar van maken!!

keti
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Beste Aspiranten
Eindelijk het langverwachte ultimatum van het eerste hoofdstuk van jullie Chiro carrière! Het
Aspi-jaar! Een jaar waar jullie samen met de copains en copines binnen hier en 30 jaar nog
over zullen terug dromen. Een jaar die jullie meer dan ooit gaat verbinden en samenbrengen
tot 1 sterke groep amigo’s die vanzeneigens allemaal de b*llen gaan hebben om het Chiro
verhaal verder te zetten met hoofdstuk 2. Onze taak is om jullie zo goed mogelijk voor te
bereiden voor hetgeen die komt.
MAAR
Het meest belangrijke aspect die ons -als jullie leiding- te wachten staat is om er een
BERESJIEK jaar van te maken. Dus genoeg van die officiëlen zever, bij deze is jullie Aspi-jaar
van wal gestoken. Om af te sluiten geef ik graag het woord aan een goeie vriend van ons.
Goeidja copeins
Me naim es Sedyl Badreetn end aim from Bjoetiefullvoorde ofja how huntn twoaschn int
geburte….. Kzeggnt mien inglisj is agliek dade niet wi copeins…. Chance dat schole were
begust is otherweis it woeld bee compleet an de klot…. Oeie ja potnonde kmeugn iere nie
scheldn zeekers, kgan moetn wenn an al die snotneuzn iere…. Gow ziet fraoi Sedyl kweetn
dajt ku!!!!
Ja bon dienge vo ke were te keern up Bjoetiefullvoorde, das eigenlijks de vertoalinge van
Beauvoorde int inglisj. Ken ik toevallig nog e copein en nis ie van den Ostralie en ne wo ier
ook in de streke, zegtn:
-Hellow broder when aar we going two drink sum sjokomilks together its bien a longk
taim!!!!
*Ebeja zegke goeid we doen dat (mo ton int inglish eh copeins)
-Zegtn we can go to Bjoetiefullvoorde tschint that its verie nais there?!
*Kzeggen ja dienge Bjoetiefullvoorde wiene vo e butnoards weezn is mien dade????
-Ewel yes that’s were joe from toch? By mine knowing joe are a leader there for the Sjirow
or something like that?????
*Mogiezen simpelen tut tis Beauvoorde wi vintje…….
-Oh okay but we in den Ostralie have Bjoetiefullvoorde pancakes so I keep saying that wi,
skiet in the dike and eat banangs
Jah alors achter mister Ostralie ze vertellemente ek em agliek moetn geliek geevn, utendelijk
je ku zegn wiene daje wilt mo Bjoetiefullvoorde panceikes???? Minsjelief da komt vlotjes ut
me spreekorgaan, ti nie dat e leluke noame is howja dienge…..
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Jah bon kemien agliek nie te stief kunn voorsteln mo kgoan ier agliek nogki e pooging doe.
Aloors mien noame keje ol. Mo mien hobbies nog nie zeekn???? Banej eh iere zien ze: kgoan
ik gern ke goan eetn in vetn os in Veurne met de manielcopeiins…. huntn zowe dikke rebbe
van ier tot i Tokiow kuk wel en ime DVM wi…. Wieder slutn tonne die tente of met e
manieltornooi totn 5n snuchtends. Ma bon ensuite sjokomeiks goan salamandern bieden
Tuur, ze zeggen doa attemets keer: mai naim es Tuur, Tuur Djizz. En toene goate belle en ist
sjokomeik a volonté copeins, dade gastn dade is puur genieetn!!!! Toen eek nog 1 toffen
obbie en das intje vame favorietn, goa musseltjes eetn met us Anitaatje. En nie geweun ezo
e musseltje wi vint ti zukkintje van up Kap Griz Nei, twoaschen int Fransche ant zeitje. FOR
MAI LOVE OF MAI LAIF I DOE EVERYALLES…..!!!!! I LOF JOE ANITA <3
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Jaarthema
Lieve lezertjes,
Jullie weten het of jullie weten het niet, maar het jaarthema is onvoorSPELbaar! Dit
jaarthema spoort ons aan om eens outside the box te denken. We creëerden enkele
focuspunten. “Doe ’n keer zot!” is de eerste. Chiro Trezebees zit vol geliefde, fantastische,
mega, coole tradities. Maar dit jaar zullen we die misschien eens in een onvoorspelbaar jasje
steken. Met dit jaarthema gaan we graag nog eens terug naar de basis van Chiro: spel. We
zullen onze bekende spelconcepten ombouwen, combineren en veranderen zodat we er een
onvoorspelbare draai aangeven. Ten laatste focussen we ons op inleving en fantasie in onze
spellen. Met weinig materiaal en veel fantasie kun je de gekste dingen beleven. Less is more!
Wij zien dit onvoorspelbare jaar helemaal zitten!
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Kalender
Wat er nog te beleven valt komend jaar:
!ZON! 20sept: Startdag
3 okt: KN
17 okt: KN
31 okt: *Vriendjesdag*
14 nov: KN
28/29 nov:Alternatieve souper
28 nov: KN
11dec: Avondactiviteit (TI.KE.AS)
12 dec: Zwemmen (RIB.SPE.RAK)
9 jan: Bubbelfilm
23 jan: KN
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