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Agenda december
Zondag 5
Zondag 5

De kampdvd's met foto's zijn eindelijk binnen! Deze
worden gratis uitgedeeld aan alle leden die vorig jaar mee
waren met ons op kamp naar Lommel. Mocht je door
omstandigheden deze nog niet gekregen (voor 19 december)
hebben van je leiders, vraag er dan naar of stuur een
mailtje naar chiroaktivo@hotmail.com.

Lommel 2010
Kerstmis-misviering
De jongens van Chiro
Aktivo en de meisjes van
Chiro Kris-Kras zullen
ook dit jaar de kerstmisviering verzorgen. E.H.
André Windels en E.H.
Luc Frenay zullen de mis
voorgaan. Na afloop van
de mis trakteren we jullie nog op glühwein en warme
chocolademelk.
Allen welkom!!

Vrijdag 24 december om 17u30
@ Sint-Laurentiuskerk Wielsbeke

Hij komt, Hij komt,...
Voor de Toppers, Kerels &
Aspi's is het vanaf nu t.e.m.
19/12 avondontspanning
Zondag 19
Laatste keer Chiro voor de
winterstop
Ribbels, speelclub & rakkers
gaan zwemmen
Toppers, Kerels & Aspi's gaan
schaatsen
Woensdag 22 Kerstfeestje Aspi's
Vrijdag 24 Kerstmisviering => Chiro
Aktivo & Chiro Kris-Kras
verzorgen de jaarlijkse
kerstmisviering
Dinsdag 28 Kerstfeestje Kerels

Agenda januari
Zondag 16

Tweede startdag
Volledige agenda:
www.chiroaktivo.be
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Pannenkoekenactie

Zwemmen en schaatsen

Het einde van de pannenkoekenactie anno 2010 komt
in zicht. De laatste kilo's worden besteld en we
krijgen stillaan een zicht op het eindresultaat.

Wat gaat het toch allemaal snel! Op zondag 19
december is het alweer de laatste keer chiro van het
jaar 2010. Om die dag niet snel te vergeten gaan we
zoals ieder jaar met de Ribbels, Speelclub en Rakkers
in de namiddag gaan zwemmen! De Toppers, Kerels en
Aspi's gaan 's avonds schaatsen!
Na 19 december ligt de chiro eventjes stil, maar
zondag 16 januari zijn we er terug voor een
spetterende tweede start van het chirojaar!!!!

Aantal kg pannenkoeken vorig jaar
1370 kg
Voorlopige eindstand zondag 28/11
1377 Kg
Briefjes kunnen nog uitzonderlijk
tot 5 december ingediend worden!!!
De definitieve eindstand en de winnaars van de
pannenkoekenactie zullen bekend gemaakt worden in
de nieuwsbrief van januari...

EHBO
De voorbije weken hebben zo'n 9-tal leiders van onze
chiro een ehbo-curcus gevolgd bij het Rode Kruis van
Wielsbeke. We leerden er snijwonden verzorgen,
coldpacks gebruiken, reanimeren,.. Kortom heel wat
belangrijke zaken. We zijn dan ook trots om te vermelden dat 8 van de 9
leiders slaagden voor het
examen eerste hulp. Nu
hebben in totaal 10
leiders een EHBO brevet
op zak.

De ribbels, speelclub & rakkers spreken af om 14.00
aan het heem met hun zwemgerief!
De toppers, kerels & aspi's spreken af om 17.00 aan
het heem met handschoenen, lange broek en warme
kledij!

Hij komt, Hij komt!!!
Nu zondag 5 december krijgen we opnieuw zeer
hoogwaardig bezoek!! Op de dag van pakjesavond
heeft de goedheiligman nog even de tijd om een
bezoek te brengen aan de tofste chiro van het land.
Wij zien er dan ook zeer naar uit om hem te mogen
verwelkomen!!!

