
Nieuwsbrief TREFPUNT Oktober 2017  

 

 

Rakkers (0471 48 59 41 of 0491 48 67 38) 

Dag beste rakkertjes, de zomer mag dan wel gedaan 

zijn maar het nieuwe Chirowerkjaar is eindelijk terug 

begonnen! Dus niet getreurd vrienden, met de hulp 

van twee ietwat getikte leiders zorgen we ervoor dat 

jullie komende zondagen een middag vol knotsgekke 

spelletjes en andere leutigheden voorgeschoteld 

krijgen. Zeker komen dus, wij verwachten jullie! Tot 

dan! 

Sloebers (0492 98 83 71 of 0470 22 57 24) 

Dag sloebers 

Het nieuwe Chirojaar is enkele weken bezig. 

Maar deze maand gaan we onze nieuwe sloebers 

opleiden tot echte sloebers. 

Dit gaan we doen door zotte spelletjes te spellen, te 

lopen, te lachen, … 

Met vriendelijk groet de sloeberleiding. 

 

 

 

Speelclub (0470 42 85 72 of 0471 06 15 08 

gegroet Speelclub, nu jullie tweekoppig 

leidingkorps terug voltallig is, zijn we er volledig 

klaar voor om er opnieuw hard tegen aan te 

gaan. Ik kan natuurlijk nog niets verklappen, 

maar... Zorg gewoon dat je er bent! Wij hebben 

er alvast zin in! 

Kerels (0473 23 89 84) 

Speel al je treinverhalen met deze My Little Pony 

Friendship Express Trein. Samen met de Princess 

Twilight Sparkle pony en allerlei grappige 

reisaccessoires beleef je de mooiste My Little Pony 

avonturen! 

 

 

Aspiranten (0470 80 75 70) 

Buongiorno Aspiranti Nu de eerste inleidende 

zondagnamiddagen achter de rug zijn, kunnen 

we beginnen aan het echte werk. We porberen 

de maand in stijl te starten met een aangename 

mix van programma’s en Marani. Verder 

bezoeken hoogstwaarschijnlijk onze vrouwelijke 

wederhelft en bereiden we ons mentaal voor 

op onze leefweek. Special guest van deze 

maand: Mysterie (TIP: niet Guy) 

Gegroet uw dictatoriale leider 

Agenda  

8 Oktober: Dia-avond vanaf 17u 

15 Oktober: Geen Chiro  

18 November: Mosselsouper 

19 November: Geen Chiro 

6 tot 12 Augustus: Kamp Sloebers 

6 tot 16 Augustus: Kamp iedereen 

behalve sloebers 

 

Toppers (0471 46 29 80 of 0473 51 65 65) 

Hallo en ween Tupperwares, komende maand 

wordt echt lit want Halloween komt eraan!!! Er 

staan actieve, enorm toffe en scary activiteiten 

op het programma die Israël en Kribbe in elkaar 

hebben gestoken. Wij hopen jullie steeds 

voltallig te zien op de zondag.  

Ingerukt mars 

E-mail 

Sloebers@chirotrefpunt.be 

Speelclub@chirotrefpunt.be 

Rakkers@chirotrefpunt.be 

Toppers@chirotrefpunt.be 

Kerels@chirotrefpunt.be 

Aspiranten@chirotrefpunt.be 
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