
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018

Liefste leden en ouders, 
 
De eerste maand van het nieuwe Chirojaar zit erop. De leden hebben hun nieuwe leidsters 
en elkaar beter leren kennen en de eerste chiroherinneringen van het jaar zijn gemaakt.

Het eerste weekend van oktober is het onze jaarlijkse Chirobrunch. Op zondag 7 oktober 
kan je vanaf 10.00 uur terecht in de Bemdhal voor een lekker ontbijtbuffet. Op het menu: 
spek met ei, krokante pistoletjes, ballekes met krieken, een kaasplank en nog veel meer 
lekkers. Na het brunchen kan je nog genieten van een heerlijk dessertenbuffet. In het 
feestzaaltje van de Bemdhal kunnen jullie de foto’s van het kamp in Wezemaal bekijken. 
Het is ook de eerste zondag van de maand, dus op de brunch kan je een nieuwe trui of een 
nieuw T-shirt aankopen. Aanschuiven kan tot 13.30 uur. 

Op vrijdag 19 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging. Super leuk, want die dag mag het 
uniform voor één keertje op vrijdag al uit de kast. In uniform naar school, heerlijk toch? En 
het wordt nog beter! Wie in uniform tussen 07.00 uur en 08.30 op de markt verschijnt, kan 
genieten van een gratis koffiekoek en een warme choco. 

Zaterdag 20 oktober is het Peerfeest, hét teerfeest van Chiro Arendonk Centrum. Een groot 
Chirofeest waar de leiding, de P-teams en alle andere Chirosympathisanten voor zijn  
uitgenodigd. Ook de mama’s en papa’s van de leden zijn uitgenodigd. Met andere  
woorden, iedereen is welkom! Nog niet ingeschreven? Haast je dan, je hebt nog tijd tot 10 
oktober 2018.

Op zondag 28 oktober is het helaas geen Chiro. De leidsters zijn dan samen met de leiders 
op ontspanningsweekend.  
 
Wij maken sinds kort gebruik van Trooper.com. Als je naar deze site gaat, kan je een  
vereniging opzoeken. Ons vind je onder ‘Meisjeschiro OLV Van Vreugde’. Als je op onze 
Trooperpagina terecht bent gekomen, zie je verschillende webshops. Je zal onder andere 
Torfs, Bol.com en zelfs Asos zien staan. Als je via Trooper op één van deze webshops een 
aankoop doet, verdienen wij een extra centje. Jij betaalt echter gewoon de prijs van het 
product op de site. Een filmpje met duidelijke uitleg van Gertje vind je hier:  
https://www.facebook.com/trooperBE/  



Het volgende nieuwtje heb je misschien al op onze facebookpagina zien verschijnen. Vanaf nu kan 
je oude uniformen binnenbrengen op de Chiro. Het is de bedoeling dat we hier andere mensen 
een plezier mee kunnen doen. Als je centjes wil voor je uniform, hang je een kaartje met je naam 
en telefoonnummer op het kledingstuk. Als jouw uniform verkocht wordt, contacteren wij jou en 
zullen de centjes zo snel mogelijk bij jou terecht komen. Als je geen geld wil voor het/de kleding-
stuk(ken), vragen wij er €10 voor en gaat dit naar de chirokas.  
 
Tot zondag op de brunch!

Veel liefs,

De leidsters


