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Het voorste woordje 

Lieve lezertjes, 

Het eerste deel van het Chirojaar zit er alweer op. Deze 

startte vol goede hoop. Alle groepen konden in real life 

genieten van de startdag en enkele kindernamiddagen. Maar 

al snel moesten we allemaal thuisblijven. De tito’s, keti’s en 

aspi’s werden online geëntertaind en gelukkig konden de 

ribbels, speelclub en rakwi’s terug komen en zich terug 

uitleven tijdens de kindernamiddagen. 

We hopen dat jullie een plezante én veilige kerstvakantie 

hebben gehad. Wij hopen ook om jullie allemaal zo snel 

mogelijk terug te mogen verwelkomen in het heem. Hou het 

veilig zodat, Corona uit ons leven kan verdwijnen! Hou vol en 

geniet alvast van dit Trezebeesje om het nieuwe jaar goed in 

te zetten. 

Groetjes de leiding   

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Herfstwandeling 

Begin december startte de herfstwandeling van Chiro 

Trezebees, vol enthousiasme werd deze gemaakt en 

gewandeld. 

Een dikke merci aan iedereen die genoten heeft van de 

herfstwandeling! We zagen vooral dat onze ribbels en 

speelclub graag actief bezig zijn. Houden zo! Hier kunnen 

jullie nog eens meegenieten van de topsfeer van enkele 

wandelaars. Geniet ervan!  

#tope wandelen 
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Leidingsronde 
Ook in dit Trezebeesje zorgden we ervoor dat jullie wat meer over je 

leiding te weten komen. We stelden ze de vragen wat hun favoriete 

eetcombinatie is, wat hun nutteloos talent is, waar ze altijd van 

opvrolijken en wat ze bijgeleerd hebben in de Chiro, want geef nu 

eerlijk toe: de Chiro is niet alleen iedereen zijn favoriete hobby, maar 

het is ook een top excuus om je huiswerk wat te kunnen uitstellen. Je 

leert er namelijk heel wat handige dingen. Lees maar snel verder en 

leer welke excuses zouden werken bij je mama en papa.  
 

Ribbel 

 
 

Imke: 

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Salami met choco of kaas met choco 

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Ik kan mijn tong in een sterretje plooien en ik kan goed 

achterwaarts lezen. 
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➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

Shitty Broadway, zonder twijfel. Gewoon GE-WEL-DIG! 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

De Chiro is een plek om open te bloeien en nieuwe vrienden te 

maken. Het is geweldig om deel uit te maken van een groep 

met zoveel verschillende karakters. Iedereen leert je iets 

nieuws, je leert werken met jezelf en anderen. 

 

Lotte:  

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Choco en hagelslag op een en dezelfde boterham of mayonaise 

met appelmoes!  

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Lang kunnen uitslapen. Zeer leuk om te doen, maar veel 

tijdverlies. ;)  

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

Onnozele dingen doen samen met mijn vrienden!  

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

Iedereen heeft een eigen karakter en mening, die je moet 

accepteren. Aanvaard iedereen zoals hij is, maar je moet wel 

rekening houden met elkaar.  

Arno: 

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Kaas met confituur 

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Ik kan mijn oren bewegen. 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

Chiro activiteiten 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

vriendschap 
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Jorden: 

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

frieten doppen in cola 

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Heb ik niet 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

muziek 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

Sjorren 

 

Speelclub 
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Hannes:  

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Julientje 

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

lepel aan de neus hangen 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

tractor geluiden 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

sjorren 

Luca:  

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Boerinneke choco op zandkoekjes. 

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Dingen weten die totaal nutteloos zijn. 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

Camions 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

Teamwerk 

August: 

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Boterham met lunchworst en confituur 

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

vingers plooien 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

Samenkomen met vrienden 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

leiding geven 
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Justien:  

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Van Emma leerde ik eigeel met mayonaise eten, dat is echt heel 

lekker, zeker het proberen waard. 

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Ik kan een luid geluid maken met mijn tong. 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

Als de speelclubbers luisteren naar de leiding en daarna goed 

meespelen met het spel. 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

Ik heb geleerd om verantwoordelijkheid te nemen. Ook sjorren 

heb ik geleerd na veel oefenen. 

 

 

Rakwi  

 

Elise:  

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Ik heb niet echt een vreemde eetcombinatie, ik zou gewoon 

elke minuut van de dag gelijk welk moment in het jaar een ijsje 

kunnen eten. 
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➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Volgens mij bestaan er geen nutteloze talenten, alleen ben ik 

niet veel met al die Samson en Gert liedjes die ik ken! 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

Ijsjes, het zonnetje en de Chiro natuurlijk! 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

Veel te veel om op te noemen! Vooral op het vlak van 

organiseren! 

Martijn: 

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Appelmoes met patatten en worst door elkaar 

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

rondjes lopen rond een tafel voor een halfuur lang 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

muziek 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

omgaan met kinderen in een groep en ze allemaal proberen te 

entertainen 

Mathijs:  

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Cornflakes met fruitsap, mmmmm lekker 

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Ik kan de machten  van 2 opnoemen tot en met 4.194.304 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

Een chokotoff 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

Leren sjorren 

Matthias:  

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Eet alles met ketchup 
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➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Heb ik niet echt 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

De kinderen 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

Ik heb geleerd om sociaal te zijn 

Tito  

 

Lisa:  

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Ik heb geen vreemde eetcombinatie, ik hou niet zo van mixen. 

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Ik kan mijn mond in een heel vreemde positie zetten. 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

Een goed liedje kan mij echt opfleuren! 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

Durven zijn wie je bent, zonder je daarvoor te generen en 

natuurlijk ook als een zwientje leren eten, sjorren, valsspelen, 

verantwoordelijkheid leren opnemen, je plan trekken,... 
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Fien:  

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Kaas met confituur! Niet zo vreemd, maar wel heel lekker! 

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Ik heb alleen maar bruikbare talenten ;) 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

Bij mijn vrienden zijn! 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

Ik heb geleerd in de Chiro mijn verantwoordelijkheid te nemen. 

Jeroen: 

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Macaroni met ketchup 

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Mijn been in mijn nek leggen 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

Samen zijn met de medeleiding! 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

Organiseren! 

Elias:  

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Wortelpuree met appelmoes 

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Alle FC de Kampioenenafleveringen uit het hoofd kennen. 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

Een aflevering van FC de Kampioenen. 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

Spaghetti eten zonder bestek. 
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Keti 

 

Lani:  

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Kaas met confituur of hespenworst met confituur 

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Ik kan een sterretje maken met mijn tong. 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

Het lezen van een goed boek 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

Samenwerken, dingen organiseren,... 

Emma:  

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Ik vind kaas en choco op mijn boterham super lekker! 

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Alle talenten komen ooit van pas ;) 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

Opgewekte kindjes tijdens de kindernamiddagen, kamp,... 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

Dat je vrienden maakt voor het leven! 

 

Arthur:  
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➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Ik ben niet zo creatief in het combineren van eten, maar ik kan 

wel een lekkere tip geven over hoe je m&m’s het beste eet. Leg 

ze een uurtje voor je ze gaat opeten in de frigo! 10 keer beter 

mmm 

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Ik kan mijn duimen ontwrichten. 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

Ik word altijd blij als ik sneeuw zie. Hopelijk lukt dat deze 

winter! 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

Ik heb geleerd dat je niet altijd binnen de lijntjes moet kleuren. 

Jef:  

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Choco en salami, heerlijk op de boterham. 

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Ik steek een USB-stick altijd juist in m’n computer zonder die te 

moeten omdraaien. 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

Het lezen van de Harry Potter boeken. 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

Het zou eenvoudig zijn om iets als sjorren te zeggen, maar ik 

denk dat een van de meer speciale dingen die ik in de Chiro 

bijleerde sociaal zijn was. Dit in de vorm van openbloeien in een 

groep, vrienden maken, durven je mond opendoen… Zonder de 

Chiro was ik nog veel introverter. 
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Aspi 

 

 

Andries:   

● Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Friet met chocoladesaus 

● Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Dagdromen tijdens het studeren. 

● Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

Het fantastische Chiro gezelschap die altijd klaarstaat om je in 

moeilijke tijden toch te steunen! 

● Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

Het sociale en creatieve altijd MAXIMAAALL uit jezelf naar 

boven te halen!!! 

Sebastiaan: 

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Broodje zalm met mayonaise 

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

duif nadoen 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

concertjes 
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➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

Verdraagzaam zijn, voor een groep leiding staan, 

vriendschappen smeden 

Tinlé:  

➢ Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Pizza met ketchup (lievelingseten) 

➢ Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Ik kan mijn tong dubbel plooien 

➢ Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

Mijn volvootje 

➢ Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

Ik heb geleerd dat engagement resulteert in prachtige 

momenten en activiteiten! 

 

 

VB 

● Welke vreemde eetcombinaties vind jij lekker? 

Na grondig onderzoek in mijn eigen bubbel heb ik geen rare 

eetgewoontes. 

● Wat is een nutteloos talent dat je hebt? 

Volgens Sam is het slapen, volgens Lies is het haar irriteren, 

volgens Hanne heb ik er geen en volgens Sandra urenlang 

onnozele filmpjes bekijken ‘s avonds. 

● Wat is iets waar je altijd van opvrolijkt? 

Een goed muziekje 

● Wat heb je bijgeleerd in de Chiro? 

Veel te veel om het allemaal op te noemen! 
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Cadeautjes-challenge 

Niets is leuker dan na dit vreemde, donkere jaar toch wat 

licht te brengen. En welk moment is daarvoor geschikter dan 

de kerstperiode? De periode er net na natuurlijk!! Daarom 

krijgen jullie van ons de unieke kans om een NetNaKerst-

cadeautje te winnen! Joehoe! Ben jij de beste speler van jouw 

afdeling? Dan win jij een 

superformiweldigeindefantakolosatische prijs!!!!!! 

Wat moet je doen om te kunnen winnen? Heel simpel, jullie 

spelen bingo! Doe de 9 opdrachten uit onderstaande tabel, 

maak er een mooie foto van en stuur deze door via de sociale 

media van Chiro Trezebees. De leiding zorgde al voor enkele 

voorbeelden. Deze kunnen dienen als inspiratie! Veel succes! 

Neem een foto …  
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…samen met  iets dat 
stinkt. 

 

… samen met je 
huisdier. 

 

… samen met je 
lievelingseten. 

 

… in je chirokleren.

 

… tijdens je favoriete 
kerstactiviteit. 

 

… samen met iets dat 
kleiner is dan een euro 
(geen muntstukje).

 

… op het toilet. 

 

… samen met een foto 
van jezelf toen je de 
helft was van de 
leeftijd die je nu bent.

 

… samen met een 
kerstboom. 
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Spelletje! 

Cadeau  

Coronaproof  

Denneboom  

Lichtjes 
Nieuwjaar 
Piek 
Rendier 

Feest   

Kalkoen  

Kerstman  

Schaatsen 
Slee 
Sneeuwman 
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Kalender 

 

23 januari: KN 

6 februari: KN 

20 februari: KN 

6 maart: KN 

20 maart: KN 

2-4 april: RibSpeRak-weekend!  

3 april: bosspel  

17 april: KN 

2 mei: KN (opgelet: zondag) 

15 mei: KN 

29 mei: strandspel 

26 juni: KN 

11-21 juli: Kamp 

 

!!!De activiteiten vinden plaats als de corona-maatregelen dit toelaten!!! 

Check dus zeker onze facebookpagina voor de laatste updates!
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