Nieuwsbrief

Chiro Aktivo

editie april

Spaghettiavond Aspi's Aktivo - Dank u wel!
Zaterdag 27 maart laatstleden was het weer zover. Toen
organiseerden de Aspi’s van Chiro Aktivo (met de hulp
van de leiders), voor het vijftiende jaar op rij hun
spaghettiavond. Ook de kokjes, die ons op kamp plezieren
met hun kookkunsten, staken een grote hand toe,
waarvoor onze grote dank. Na weken voorbereidingswerk
stonden we alweer te popelen om u te ontvangen.
‘s Avonds kwamen jullie dan ook in grote getale (460
mensen) naar de spaghettiavond. Omwille van het steeds
stijgend ledenaantal is het noodzakelijk om ons
tentenarsenaal voor het kamp uit te breiden. Deze acties
maken dergelijke investeringen mogelijk. Langs deze weg
willen we u dan ook van harte bedanken voor uw massale
opkomst. Wij hopen dat u genoten heeft van de spaghetti
en van de avond en dat u volgend jaar met plezier weer
spaghetti komt smullen.

Extra - Heemfeesten 2010 (10-11-12 sept)
In de nieuwsbrief van maart hebben we jullie reeds warm
gemaakt voor onze heemfeesten van september. En
speciaal voor de vrijdagavond, voor onze stand-up comedy
show: "A world of comedy". Waar u tijdens die avond kan
genieten van een stand-up comedy optreden van
Jan-bart De Meulenaere (Winnaar persprijs nationale
comedywedstrijd 2007), Steven Mahieu (Winnaar Gaga Cup
2009) & Gunter Lamoot (De slimste mens, Man Bijt Hond,
Comedy casino,...). Vanaf mei starten we met de verkoop
van de tickets. Maar omdat de plaatsen beperkt zijn willen
we jullie de kans geven om reeds vanaf nu (april) uw tickets
te reserveren. Zo bent u zeker van uw plaatsje.
Praktische info:
Wanneer: Vrijdag 10 sept. om 19u30 - welkom vanaf 18u30
Waar: Feesttent @ Chiroheem,
13de Liniestraat 11, Wielsbeke (nabij het kerkhof)
Kostprijs: 10 euro
Tickets & info: chiroaktivo@hotmail.com of 0494 59 02 61
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Agenda april
Dinsdag 6
Woensdag 7
Donderdag 8
Vrijdag 9
Zaterdag 10

Aspitrant: Kick-ass week
georganiseerd door het
verbond West-Vlaanderen
speciaal voor Aspi's

Zaterag 10
Zondag 11

24-uren Ribbels

Vrijdag 23
Zaterdag 24
Zondag 25

Weekend Kerels

Agenda mei
Vrijdag 30/04
Zaterdag 1
Zondag 2

Keti-Aspi - Weekend

Zaterdag 8

Carwash

Zondag 9

Moederdag - geen Chiro

Zondag 23

Pinksteren - geen Chiro

Volledige agenda: http://aktivo.jnet.be

Gezocht...
Verf: verf voor het schilderen van ons
kampdecor
Verfborstels: borstels om met de verf het
kampdecor te schilderen.
Mocht u ons kunnen helpen met een van
bovenstaande zaken, dan kan u ons altijd
contacteren.

