
Inschrijven 
Inschrijven kan je doen via onze site 
(www.chirotrezebees.be). Daar vind je het 
inschrijvingsformulier terug onder het tabblad 
‘inschrijven’. Het inschrijvingsgeld kan je 
overschrijven op de rekening van Chiro Trezebees. 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 35 euro (met een t-
shirt inbegrepen, indien u al een t-shirt hebt is het 
natuurlijk maar 25 euro) voor het eerste kind. Per 
volgend kind gaat er een eurootje af. 

Met het inschrijvingsgeld betalen wij de 
verzekering, de vieruurtjes, het zwemmen, het 
strandspel en onze T-shirt. Enkel voor weekends, 
speciale activiteiten (voor de oudere) en het kamp 
wordt er apart een extra bijdrage gevraagd. 

Website 
Op de website kun je bijkomende informatie vinden 
over onze Chiro, foto's en filmpjes bekijken, de 
kalender raadplegen, je inschrijven, enzovoort. 

Neem een kijkje op www.chirotrezebees.be 

Facebook en Instagram 
Ook op facebook en Instagram zijn wij te vinden. 
Onder de naam ‘Chiro Trezebees’ hebben wij een 
pagina waar er extra info wordt gegeven over 
activiteiten. Ook foto’s, uitnodigingen, grapjes, of 
anekdotes zijn daar te vinden. Neem gerust een 
kijkje, wordt lid van ons en laat iets achter! 

Kalender 2022-2023 

17 sept:Startdag 
1 okt: KN 

15 okt: Vriendjesdag 
29 okt KN  

12  nov:  KN 
26 nov: KN 

10 dec: Zwemmen 
7 jan: film  
21 jan: KN  
4 feb:KN  

18 feb: KN 
4 maart: KN 

18 maart: KN 
24-26 maart: Souper 

1  apr: KN 
15 apr: Bosspel  

29 april: KN 
1 mei: gewestvoetbal  

13 mei: KN 
27 mei: Strandspel  
24 juni: Extra KN  
11/21 juli: kamp 

 
 

 
 

 
 

 

2022-2023 
 

 

TREZEBEES 



Dag allemaal!  
 
Het is bijna weer zover…  
Op zaterdag 17 september begint Chiro 
Trezebees aan het nieuwe chirojaar.  
Om er meteen een goeie lap op te geven 
beginnen we al om 10 uur.  
Eerst is er een startmoment en daarna de 
leidingsvoorstelling. De ouders zijn hier ook 
van harte welkom!  
 
Na dit alles kan het spelen beginnen.  
‘s Middags is er verse soep voorzien, maar… 
Vergeet je picknick niet mee te brengen.  
 
Om 16.30 uur is deze startdag gedaan en 
gaat de soirée van start. 
Hierna kan je gezellig iets drinken en 
genieten van een worstenbroodje.  
 
Hopelijk zien we jullie allemaal op de 
startdag !  
 

 
 

Vele groetjes van de leiding:  
Anna, August, Elias, Elise, Emma, Fien, 
Geike, Hannes, Imke, Justien, Justine, 

Korneel, Kristien, Lani, Louise, Martijn, 
Milo, Rune, Sam, Sebastiaan, Stan, 

Thibe, Tjörven, Viktor en Wannes 
 

 

BBQ en Foto-avond (Soiréé) 
Op 17 september na de Kindernamiddag (vanaf 

18u00) stellen wij het heem open voor leden, 

ouders, oud(jong)leiding en sympathisanten. (Dit is 

een familie-activiteit) 

Dit jaar kan je genieten van een drankje en een 

worstenbroodje voor een democratische prijs. 

Gelieve jullie in te schrijven via de site of de 

inschrijvingslink op facebook. 

Knoop een gesprek aan met de leiding 

Snuif de sfeer (foto’s) van het vorige kamp wat op 

Warm jezelf op bij de bbq. Les je dorst aan de bar,… 

Dit jaar kiezen we er voor om de mooie foto’s van 

het kamp gratis te kopiëren op een usb-stick. Breng 

dus je eigen usb-stick mee van minimum 3GB. 

 

 

Kindernamiddag (KN)  

Een gewone kindernamiddag duurt van 13.20uur 

(welkom vanaf 13uur) tot 16.30uur in ons heem 

(Vinkemstraat 13, Beauvoorde). 

Gelieve op tijd te komen om de pret niet te missen. 
Wij voorzien activiteiten voor de leden, aangepast 
aan hun leeftijd. Daarom wordt de groep 
opgesplitst in afdelingen: 
Ribbels (1ste en 2de leerjaar) 
Speelclub (3de en 4de leerjaar) 
Rakwi’s (5de en 6de leerjaar) 
Tito's (1ste en 2de middelbaar) 
Keti's (3de en 4de middelbaar) 
Aspi's (5de middelbaar) 
Op elke kindernamiddag voorzien wij ook een gratis 
vieruurtje. 
Na de kindernamiddag mogen de keti's en aspi's 
nog even blijven napraten. De andere gasten 
vertrekken om 16.30 uur huiswaarts of kunnen aan 
het heem opgepikt worden. 
 

Kledij 
Als kenteken van Chiro Trezebees wordt er door 
alle leden een Chiro sjaaltje gedragen en een rood 
t-shirt. Dat kan het t-shirt van onze chiro zijn of een 
t-shirt dat gekocht werd in de banier. 
 
Voor activiteiten van de Chiro verwachten wij dat 
uw kind komt in speelkledij (kledij die tegen een 
stootje kan en die vuil mag worden). 
Het echte uniform kan je kopen in de Banier. 
(www.debanier.be) 

 


