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Spaghettiavond 2011
Voor de 16e keer op rij organiseren
de Aspi's van onze chiro een
spaghettiavond. Deze zal plaatsvinden
op zaterdag 16 april in de sporthal
van Wielsbeke. Vanaf 18u30 zijn
jullie welkom om te genieten van onze
overheerlijke spaghetti. Met de
opbrengst van deze avond proberen
we de kostprijs van onze kampen te
drukken en dit jaar zal er ook een groot deel gaan naar
een 5-jaarlijks internationaal kamp naar Denemarken
voor onze aspi's.
Kaarten zijn vanaf nu beschikbaar bij Aspi's en leiders
van Chiro Aktivo. Deze kosten 6 euro in voorverkoop en 7
euro aan de deur. Hopelijk tot dan!?
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Agenda april
Zaterdag 16
Zondag 24
Zaterdag 30
Vrijdag 29
Zaterdag 30
Zondag 1 mei

Spaghettiavond
Pasen => Geen Chiro
West-Vlaamse jeugdsportdag
Keti-Aspi weekend

Agenda mei
Zondag 1 mei
Zondag 8 mei
Zaterdag 14 mei
Zondag 15 mei

Geen Chiro!
Moederdag => WEL chiro!
Carwash
Verrassingsnamiddag!!!
Volledige agenda:
www.chiroaktivo.be

Gezocht:
Keti-Aspiweekend
Gewest Doppedrip organiseert ook
dit jaar terug het Keti-Aspiweekend.
Dit is een weekend voor zowel Kerels
en Aspi's van onze chiro maar ook
voor chiro Kris-Kras, Oetsjiekoetsjie
en Elckerlyc. Het begint vrijdag 29
april en is gedaan zondagmiddag 1
mei rond 12 uur. We vertrekken
vrijdagavond met de fiets aan ons
heem. Kostprijs bedraagt € 25. Meer info volgt van het
gewest zelf via mail en/of brief of op de website
http://doppedrip.jnet.be/

Wel chiro op moederdag!!!
Omwille van de nationale finale van Stafbal is er op
zondag 1 mei geen Chiro. Omdat we jullie geen 3 weken
kunnen missen. Hebben we met de leidingsploeg beslist om
op 8 mei, moederdag, wel chiro te geven!

Mocht u thuis nog in het bezit zijn van
tennisracketten en tennisballen die u niet meer
gebruikt of op overschot heeft. Dan kan u ze
zeker een goede nieuwe thuis bezorgen in de
Chiro.

15 mei 2011 => Verrassingsnamiddag!!
Op zondag 15 mei organiseren we voor de
tweede keer onze verrassingsnamiddag! Op die
dag organiseren we voor al onze leden een
speciale namiddag. Wat er op het programma
staat is nog geheim... Maar wees maar zeker,
het is zeker de moeite om langs te komen. De
verrassingsnamiddag is volledig gratis en
speciaal voor al onze leden!

Carwash!
Nieuwe datum
14 mei in plaats van 7 mei!!!
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Nieuwe foto's 24-uren Ribbels en 24-uren Speelclub

Chiro Aktivo verovert West-Vlaamse beker
In de nieuwsbrief van maart kon u al lezen hoe Chiro Aktivo gewestelijk
kampioen stafbal werd. Door die winst was Aktivo automatisch geplaatst voor
het Verbondelijk Stafbaltornooi dat plaatsvond op 19 maart in Kortrijk. Aktivo
werd door iedereen als één van de topfavorieten voor de eindzege beschouwd,
al verloren ze wel wat belangrijke spelers door blessures. Gewesters en oudleiders Mulier en Wouter vingen de hiaten in de selectie op. In de poulefase
versloeg Aktivo Chiro Dadizele en Chiro Katrien Oostende met vernederende
scores. Chiro Dadizele werd trouwens ook getipt als kanshebber voor de
eindzege. Als eerste in hun groep konden ze de knock-outfase aanvatten tegen een op papier mindere
tegenstander. Chiro Stasegem werd dan ook ingeblikt met 10-2. Die 2 punten waren de eerste punten die
Aktivo ooit tegen kreeg. Hoewel het niveau in de halve finales sterk de hoogte inging, won Aktivo van Chiro
Emelgem, zij het met veel meer moeite dan voordien. 5-3 was de eindstand en Aktivo was geplaatst voor de
finale. In de andere halve finale versloeg Chiro Gistel Chiro Dadizele. De finale was een bitsige partij met
een paar relletjes en een gele kaart voor de kapitein van Chiro Gistel. Uiteindelijk ging Aktivo rustig op
zijn elan verder. Na een 6-1-overwinning kon kapitein Bram Desmyter de beker in ontvangst nemen.
“Naarmate het tornooi vorderde werd het niveau hoger, maar we hebben de concentratie kunnen behouden.
En door deze onvoorwaardelijke inzet en de fantastische teamgeest zijn we Verbondelijk Kampioen
geworden,” vertelde hij achteraf op de persconferentie. Door deze tornooiwinst is Aktivo automatisch
geplaatst voor het Nationaal Stafbaltornooi, waar de leiders met 23 andere chiro’s zullen dingen naar de
hoogste stafbaleer.
Het Nationaal Stafbaltornooi zal plaatsvinden op 1 mei, een zondag.
Wegens deze once-in-a-lifetime-ervaring (en ook wel onze stijgende
winstkansen), zou de leiding graag deelnemen aan dat tornooi. Daardoor zal er geen chiro zijn op 1 mei. De zondag daarvoor, 24 april, zal
er ook geen chiro zijn omdat het Pasen is. Eerder deelden we al mee
dat we op 8 mei geen chiro zouden geven omwille van Moederdag. Nu
is er beslist dat wij wel chiro geven op 8 mei, omdat er anders 3
weken geen chiro zou zijn. Alle leden zijn dus welkom in ons heem op
Moederdag. Dank voor uw begrip.

