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Het voorste woordje 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

Dag lieve lezertjes 

Welkom bij dit eerste trezebeesje van het chirojaar 2022-2023! 

Dit is een boekje waar je leuke, toffe en grappige informatie kan vinden over 

de enthousiaste leidingsbende. 

Ook kan je in dit Trezebeesje andere belangrijke zaken terugvinden zoals de 

kalender, het jaarthema en wat er al geweest is! 

We wensen jullie een fantastisch chirojaar toe!  

Veel leesplezier! 

De Trezebeesredactie  
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VB  
 

Het jaarthema van dit jaar is er eentje om van te smullen! Chirohiro’s! 
Ook in onze Chiro is iedereen een Chirohiro!  
Ik ben ervan overtuigd, iedereen blinkt in iets uit! Of het nu zichtbaar of 
onzichtbaar is! Ook in onze Chiro is iedereen een Chirohiro!   
Onze startdag is alweer voorbij, een eerste stap in het nieuwe werkjaar! 
Een jaar waarin iedereen gaat uitblinken waar ze goed in zijn, de ene in 
organiseren, een andere in spelletjes voorbereiden, een ander in 
knutselen, …  
Met 100% volle goesting gaat onze leidingsploeg samen met mezelf er weer tegenaan om 
van dit werkjaar weer een fantastisch chiro-jaar te maken!  
Heb je vragen, spreek me aan, mail me, bel me… Voor grote of minder grote problemen zijn 
we er om jullie te woord te staan, te helpen,…  
  
Vele Chirohiro-groetjes,  
Kristien  
  
Volwassen Begeleider Chiro Trezebees  
  
  

Groepsleiding  
 

hallokesss allemaal,  

wij August en Elise zijn dit jaar de groepsleiding. Wij zijn er helemaal klaar voor om jullie 

samen met de andere leiding een onvergetelijk en fantastisch jaar te bezorgen. Daarnaast 

zorgen wij ervoor dat alles vlotjes verloopt op de vergaderingen, de activiteiten, de goede 

sfeer in leidingsgroep, enz… Als jullie met vragen zitten of jullie zitten met een probleem of 

er moet jullie iets van het hart dan mogen jullie aaaaaaltijd naar ons komen. Wij zullen jullie 

met open armen ontvangen en jullie vragen met liefde beantwoorden. 
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LEIDING  

In het eerste trezebeesje geven we altijd eerst wat uitleg en leuke weetjes over de leiding. 

Ondertussen weten de meesten wel al wie jullie leiding zijn, maar nu nog even alles op een 

rijtje. 

Ribbels 1ste - 2de leerjaar  

 

 

 

 

 

 

HET LEUKSTE VAN HET VORIG KAMP? 

Stan: Het leukste vond ik het moosjen en kekgoaien met de gastjes. 

Korneel: De zangstonde vond ik leuk omdat we dan mee kunnen zingen met allemaal liedjes! 

Justine: Leidingsavond vond ik wel heel leuk, de kampleiding had iets origineel in elkaar 

gestoken en hierdoor kom ik nu nog beter overeen met de leiding!! Joepieeee 

Geike: Het leukste vond ik het nachtspel en de 2de daagse naar Duitsland!!! 
 

FAVORIETE QUOTE? 

Stan: We goan sebiets eki rien, en je ga nie meekunn! 

Korneel: ’t leven is gin cremekarre 

Justine: Hoe vettiger, hoe prettiger! 

Geike: Je leeft maar één keer. 

WAT JULLIE DIT JAAR IN DE CHIRO NOG WILLEN BEREIKEN OF DOEN? 

Stan: Verder dit jaar wil ik nog een gezamenlijk project hebben met de ribbeltjes 

Korneel: Ik zou graag veel tips willen geven een onze nieuwe medeleiding Geike. 

Justine: Ik zou graag ooit eens hoofdleiding worden, ik denk stiekem wel dat ik dat goed zal 

kunnen. hihihi 

Geike: veel leuke spelletjes verzinnen voor de enthousiaste ribbels! 
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Speelclub 3de – 4de leerjaar  

HET LEUKSTE VAN VORIG KAMP? 

Milo: De bankoverval in de refter. 

Sam: ik vond het spel met de kaarsen en de verf 

dat we in het bos hadden gespeelt superleuk! 

Anna: euhh moeilijke keuze mijn verjaardag was 

heel leuk, maar met de tweedaagse met de fiets 

naar Duitsland met de aspi’s was ook 

superleuk!!!! 

Viktor: Bosspel met de ribbels. 

Louise: Kampdansje vind ik het leukste van de dag, zo kan ik goed eens schudden met mijn 

kontje. 

FAVORIETE QUOTE? 

Milo: tis oal gin oar snien. 

Sam: niets. 

Anna: leven en laten leven. 

Viktor: Op is op. 

Louise: T’leven is zo schoon. 

 

WAT JULLIE DIT JAAR IN DE CHIRO NOG WILLEN BEREIKEN OF DOEN? 

Milo: Een fantastisch kamp maken voor mijn kindjes. 

Sam: Ik zou graag een goede leiding zijn voor de speelclub! 

Anna: het winnen van touwtje trek met de leiding tegen de speelclub. 

Viktor: Iets bakken met de speelclub. 

Louise: Ik zou graag eens 100 speelclubbers hebben op 1 KN, ik zal dan wel een megafoon 

nodig hebben want mijn stem is soms nu al weg bij 20 kindjes. 
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Rakwi 5de – 6de leerjaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET LEUKSTE VAN VORIG KAMP? 

Thibe: Tweedaagse met de fiets naar Duitsland was fantastisch. 

Rune: Ik vond de tweedaagse ook superleuk in Duitsland! 

Tjörven: Harde plein vond ik tof. 

Emma: Het leukste vond ik gaan zwemmen in de vaart met de rakwis. 

 

FAVORIETE QUOTE? 

Thibe: Don’t tell me what I can and can’t do. 

Rune: Geniet van het leven! 

Tjörven: Wie is dade en is dat grooter dan een hond. 

Emma: Blijf naar je hart luisteren, het zal je de weg fluisteren. 

 

WAT JULLIE DIT JAAR IN DE CHIRO NOG WILLEN BEREIKEN OF DOEN? 

Thibe: Ik wil er graag een onvergetelijk jaar van maken voor de rakwi’s. Ik zal activiteiten 

verzinnen met mijn fantastische leidingsbende die ze nooit zullen vergeten. 

Rune: De rakwi’s een leuke tijd geven en zorgen dat ze alles volledig overleven. 

Tjörven: Een groot kampvuur bouwen, maar niet te groot. 

Emma: Nog een supertof jaar beleven en een heel tof kamp organiseren voor de rakwis. 
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Tito 1ste – 2de middelbaar 

 

 

HET LEUKSTE VAN VORIG KAMP? 

Elise: Amai het leukste van vorig kamp vind ik heeeeeel moeilijk, eigelijk is het kamp het 

totaal plaatje, de kers op de taart van het hele werkjaar. Maar voor mij was het hoogtepunt 

toch de fietstocht met de aspi’s, in het doorgaan en de tweedaagse naar Duitsland! 

Wannes: De rakwi’s. 

Justien: Ik vond het leukste als de ribbeltjes naar mij kwamen en vertelden dat ze het super 

leuk vonden. De laatste avond moeten ze ook een toneeltje tonen voor heel de chiro, ik was 

toen enorm trots op mijn ribbels ze hadden het super gedaan.  

 

FAVORIETE QUOTE? 

Elise: Als het leven je doet struikelen maak er dan een salto van. 

Wannes: Geen idee, te moeilijke vraag voor mij. 

Justien: Als je’t mij vraagt Chiro! 

 

WAT JULLIE DIT JAAR IN DE CHIRO NOG WILLEN BEREIKEN OF DOEN? 

Elise: Een even onvergetelijke en fantastisch chirojaar met de tito’s als vorig jaar (hopelijk 

kunnen we ook wat centjes verdienen en daarmee een superleuke activiteit doen). Ik zie het 

al weer helemaal zitten!! 

Wannes: Heel veel bijleren van leidster Justien en Elise. 

Justien: Heel veel geld verdienen, zodat we de leukste activiteiten op kamp kunnen doen. 

Komaaaan goed wafeltjes verkopen hé, maak je leiding trots xoxo. 
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 Keti 3de - 4de middelbaar 

 

 

 

 

 

 

 

HET LEUKSTE VAN VORIG KAMP? 

Hannes: Altijd wanneer we moeten zingen. 

Imke: Het leukste op kamp vond ik het spel met de paardenrace dat we met alle kindjes van 

de ribbel, speelclub en rakwis gespeeld hebben. 

Sebastiaan: Het inleefspel met de tito’s. 

Martijn: Met de ribbels door het modderparcour gaan. 

 

FAVORIETE QUOTE? 

Hannes: werken werken werken tot je niet meer kan 

Imke:  Ik geef eerder een wijsheidje: "De herinneringen van later ben zijn we nu aan het 

maken, make it count!" 

Sebastiaan: Als de moed in de schoenen zakt, ga dan eens op je hoofd staan. 

Martijn: Pluk de dag! 

 

WAT JULLIE DIT JAAR IN DE CHIRO NOG WILLEN BEREIKEN OF DOEN? 

Hannes: Ik zou graag zelf eens een super origineel spel willen maken voor men kids. 

Imke:  Ik zou graag eens een heel vuil spel spelen. Zo'n spel waardoor je achteraf bijna het 

huis niet binnen mag, omdat je anders alles vies gaat maken. 

Sebastiaan: Mijn groep het leukste jaar van heel hun chirocarrière geven. 

Martijn: Snoep afpakken op kamp van de keti’s (chips rachel). 
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Aspi 5de middelbaar 

 
HET LEUKSTE VAN VORIG KAMP? 

Lani: 1 van de leukste dagen op kamp vond ik met de gellblaster in het bos en onze 

maffiadag.  

August: De 13de dag met het fake virus. 

Fien: Tweedaagse vond ik tof. 

 

FAVORIETE QUOTE? 

Lani: If you desire to make a difference in the world, you must be different from the world 

August: goan, e bluvn goan. 

Fien: Carpe diem 

 

 

WAT JULLIE DIT JAAR IN DE CHIRO NOG WILLEN BEREIKEN OF DOEN? 

Lani: Dit jaar wil ik graag op z’n minst 1 activiteit doen waar de aspi’s zelfs na vele jaren nog 

steeds kunnen zeggen: ‘oh weet je nog wat we toen gedaan hebben.’ 

August: Aspizeria organiseren. 

Fien: Een magnifiek kamp beleven. 

 

 

 



Jaarthema 

Lieve lezertjes, 

Jullie weten het of jullie weten het niet, maar het jaarthema is dit jaar CHIRO HIRO! Kennen jullie het 

jaarthemalied al vanbuiten? Zo niet scan vlug de code en zet het maar extra luid. Voor de jongsten 

kleur maar zo veel mogelijk superhelden in! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 

Wat valt er nog allemaal te beleven dit chirojaar? 

vrij 11 nov: Streekbieravond (19u) 

zat 12 nov: KN 

zat 12 nov: KN 

zat 10 dec: Zwemmen 

zat 7 jan: KN 

zat 21 jan: KN 

zat 4 feb: KN 

zat 18 feb: KN 

zat 4 mrt: KN 

zat 18 mrt: KN 

25 & 26 mrt: Souper 

zat 1 apr: KN 

1 - 3 apr: Tito weekend 

zat 15 apr: Bosspel 

28 – 30 apr: RibSpeRak weekend & Keti weekend 

… 

 

10 



 
  11 

 

Wat is er al geweest? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                 

 

 

 

 

Na startdag is er altijd 

een soireé, hier kon u de 

foto’s van het vorig 

kamp bekijken! 

Startdag was top! We hebben ook 

onze cheque kunnen afgeven aan het 

overkop huis. Het uiteindelijke bedrag 

was 2400 euro. 

Wafel en 

pannenkoek verkoop 

van de tito’s 
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Oudeleiding 

Ondertussen is het volgende werkjaar al eventjes bezig, maar we moeten 

toch toegeven dat we jullie een beetje missen. Graag via deze weg willen 

we jullie nog eens bedanken. Bedankt voor al die mooie jaren en jullie 

goed inzet. PS: jullie cadeautje komt nog. Xoxo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


