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Het voorste woordje
Dag lieve lezertjes
Welkom bij het tweede trezebeesje van dit chirojaar.
Het eerste deel van het chirojaar is al voorbij en dat was superleuk,
maar het tweede deel wordt nog leuker! Waarom wordt het
leuker? We hebben net als in het eerste deel natuurlijk weer
enorm veel toffe activiteiten gepland. Er komt nog de souper, een
bosspel, een strandspel, en jullie gaan op een fantastisch weekend
met jullie afdeling. En natuurlijk hebben we ook nog ons kamp van
11/14 tot 21 juli om naar uitkijken!
Benieuwd naar wat er nog te wachten staat of wil je een terugblik
naar alle toffe momenten die al geweest zijn? Kun je niet wachten
om te weten te komen wat jouw leiding je te vertellen heeft? Lees
vlug verder en kom dit allemaal, en misschien nog wel meer, te
weten.
Veel leesplezier!
De Trezebeesredactie
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Dit is er al gebeurd

Geslaagde
kindernamiddagen
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Zwemmen
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Chiro Trezebees on ice
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Ribbel
Kan je jouw naam en die van de andere ribbels terug vinden?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baptist
Daan
Ellinore
Jelle
Justien
Louise
Margo
Martijn
Merel
Milo
Nanou
Odiel
Sara
Tuur
Yvonne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cas
Ellie
Elody
Jonas
Lize
Lynn
Margot
Matteo
Michelle
Mèdard
Noèmie
Ribbels
Senne
Viktor
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Speelclub
Dag liefste speelclubbers!
Binnenkort gaan wij samen met de ribbels en de rakwi’s op weekend. Om al
helemaal in de Chirosfeer te komen mogen jullie deze leuke tekening van onze
mascotte Mazzel inkleuren.
Als je wil, mag je die dan meebrengen naar de chiro om de leiding van jullie
talenten te laten genieten.
Kusjes van de speelclubleiding
Ps: Het lievelingskleur van Mazzel is geel.
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Rakwi
Liefste rakwietjes!
Wij zitten op dit moment in een educatieve bui. Vandaar dat we jullie wat
willen bijbrengen. Hieronder lezen jullie dus enkele ‘wist-je-datjes’ over van
alles en nog wat. Lees aandachtig want volgende kindernamiddag zou dit wel
eens van pas kunnen komen…
Succes!

Wist je dat …
- een duizendpoot maar 48 pootjes heeft?
- gordeldieren kogelvrij zijn? (maar niet uittesten hé!!)
- je ongeveer 4 tot 5 keer per nacht
droomt? Een droom duurt ongeveer 5
minuten.
- een menselijk lichaam meer dan 206
botten heeft?
- er elke dag meer dan 12 jaar aan
beeldmateriaal word geüpload op YouTube?
- een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd?
- een gemiddeld mens ongeveer 14 scheten per dag laat?
- heet water sneller bevriest dan koud water?
Voila, dit waren ze dan. Hopelijk hebben jullie iets bijgeleerd en kan je je
vrienden omverblazen met deze ongelooflijk handige info.

Vele groetjes
De rakwileiding!
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Tito
Liefste tito’s
We kennen elkaar nu toch al redelijk goed, maar we hebben nog wat
belangrijke informatie van jullie nodig.
Gelieve deze vragen lijst in te vullen en volgende KN af te geven.
Denk eraan: deze informatie in strikt persoonlijk en mag niet gedeeld worden
met elkaar!
Groetjes de titoleiding

Naam: ………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………….
School + richting: …………………………………………………………………………………
Hobby’s: ………………………………………………………………………………………………
Favoriete land: ……………………………………………………………………………………
Talen die je kan spreken: ……………………………………………………………………
Waar kan je niet zonder: ……………………………………………………………………..
Lievelingsdier: ……………………………………………………………………………………..
Zou je een week alleen in de jungle overleven: ……………………………………
Welke 3 dingen neem je mee naar de jungle: ……………………………………..
Waarvoor zou je beroemd kunnen worden: ………………………………………
Favoriete boek en/of tv-serie: ……………………………………………………………..
Wat is jouw verborgen talent: ……………………………………………………………..
Hoe zou je jezelf omschrijven in 1 woord: ……………………………………………
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Keti
Dag liefste keti’s
Voor we op KETI weekend vertrekken (1 tot 3 april) moet dit document volledig
ingevuld worden. Zonder dit paspoort is het onmogelijk om met ons op
weekend te vertrekken. Dit moet ingevuld worden tegen de kindernamiddag
van 19 maart. Je brengt dit mee op papier. Indien je er deze kindernamiddag
niet bij kan zijn, mag je dit doorsturen naar een keti leiding naar keuze. Het
deeltje met de 3 positieve eigenschappen en de 3 werkpuntjes moet zeer
correct worden ingevuld. Dit zal van GROOT BELANG zijn. Onderschat dit dus
niet!!
Vele groetjes van jullie allerliefste, leukste, coolste leiding xoxo

Hopelijk kennen jullie allemaal Bo Bever al. Dit mogen jullie bewijzen door hem
mooi in te kleuren.
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Paspoort:

Foto

Vingerafdruk

Achternaam:

e-mail adres:

Voornaam:
Geboortedatum:

Gsm nummer:
Gsm nummer mama of papa:

Lengte:

Lievelingseten:

Man/vrouw:

Lievelingsdier:
Lievelingskleur:

Adres:

3 positieve
eigenschappen:
(met wat extra uitleg)

Lievelingsmuziek:

1.
2.
3.

3 wekpuntjes van
jezelf:
(met wat extra uitleg)

1.
2.
3.
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aspi
We hebben gelogen aspi’s, sorry…

We zaten dus met ons 4 samen in
het complot.
Hopelijk hebben jullie veel geleerd
uit deze stresservaring!? Nogmaals
duizendmaal dank voor jullie
aanpak, inzet, motivatie, hard werk,
toewijding en enthousiaste zieltjes
doorheen ons spannend weekend!
Tot snel, liefs
Jeroen, Arthur en Elise
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Kalender
Wat valt er nog te beleven komend chirojaar:

5 maart: KN
19 maart: KN
26-27 maart: souper
2 april: KN (tito en aspi)
1-3 april: RibSpeRak-weekend + keti-weekend
8-10 april: tito/aspiweekend
16 april: bosspel
30 april: KN
14 mei: KN
28 mei: strandspel
25 juni: extra KN
11-21 juli: kamp tito/keti/aspi
14-21 juli: kamp ribbel/speelclub/rakwi
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