
Contactgegevens 
   
Sloebers: Robbe 0492/98 83 71 & Tanguy 0470/22 57 24       sloebers@chirotrefpunt.be       

Speelclub: Seppe 0471/06 15 08 & Ward 0470/42 85 72         speelclub@chirotrefpunt.be 

Rakkers: Lennert 0471/48 59 41 & Jasper 0491/48 67 39        rakkers@chirotrefpunt.be 

Toppers: Robbe 0471/46 29 80 & Isar 0473/51 65 65              toppers@chirotrefpunt.be 

Kerels: PJ 0473/23 89 84                                                          kerels@chirotrefpunt.be 

Aspi’s: Pieter 0470/80 75 70                                                     aspiranten@chirotrefpunt.be 

VB: Ruth 0497/06 06 02                                         Algemene vraag?: leiding@chirotrefpunt.be    

    

Januari  

 

    

Beste sloebers 
We gaan deze maand weer op avontuur... Maar wat we allemaal op ons pad 
gaan tegen komen is een groot raadsel. Van draken tot trollen, je kan het zo 
gek niet bedenken. Hopelijk ben jij er ook weer bij. 
De sloeberleiding 
 
Dag gekke speelclubbers !  
Na een spetterende maand van veel hulp met de aspi’s. Zullen in februari 
jullie vertrouwde knotsgekke leiders er weer staan. We zullen deze maand op 
uitstap gaan naar het springparadijs! En jullie zullen dringend een liefje 
moeten vinden voor Valentijn want anders ... en achter de schermen is er 
reeds hard gewerkt aan jullie speelclubweekend. Verdere info volgt nog. 
Tot snel de leiding en de groetjes thuis e ! 
 
Dag rakkers 
Na een maand afwezigheid zullen uw geliefde leiders binnen enkele weken 
terug zijn om spetterende activiteiten te voorzien. De dagen beginnen weer te 
lengen dus daarom moeten we nog eens extra gebruik maken van het donker. 
Verwacht u er maar aan om uw innerlijke spion naar boven te brengen.  
Gegroet 
Uw almachtige leiding 
 
 
Dag heren 
In deze eerste maand van 2018 hebben de leiders examens, jammer maar 
helaas. Gelukkige hebben jullie steeds goede vervanging. Het is bovendien 
tijd om te ontgroenen en dat zullen jullie dezer dagen geweten hebben. 
"It’s time to become men".  
Schüss I & R  
 
Dag kereltjes 
Het zijn skere tijden voor de leider. De onnoemelijk grote chirodrang moet 
onderdoen voor de examens. Gelukkig neemt een trouwe collega jullie onder 
zijn hoede om het overzicht te bewaren in de chaos. Gemis... 
Tot snel xxx  
Uw leider 
 
Hola muchachos 
Zoals jullie hopelijk al weten staan komende weken vooral in het teken van 
onze spaghettiavond. Ik verwacht van jullie volgende zaken:  
verantwoordelijkheid, inzet, teamwork. 
Vergeet zeker niet jullie creatieve geesten aan te spreken voor de inkleding 
voor vermeld eetfestijn. 
Hasta la vista 
Pedro 

Agenda 

 

Kamp: 5 tot 15 

augustus 

Bezoekdag: 

12 augustus 

Kamp sloebers: 

5 tot 12 augustus 

 

Spaghetti-avond: 

3 maart  

 

Geen Chiro:     

11 maart  

 

Ingang vanaf 11 

februari 

achteraan het 

pleintje aan de 

Maurice 

Sabbestraat/ 

Herman 

Teirlinckstraat 

 

 

 
 

Nieuwsbrief Chiro Trefpunt 


