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Vriendjesdag!!!
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Agenda februari

Gegroet aan alle jongens van Wielsbeke, op zondag 13 februari is
het opnieuw vriendjesdag in Chiro Aktivo. Op die dag mogen al
onze leden een vriendje meebrengen. De gelegenheid om de Chiro
te ontdekken samen met een vriend die reeds in de Chiro is. Mocht
je nu denken, "Ik zou ook graag eens naar de Chiro gaan, maar ik
ken daar niemand.". Geen probleem, want iedereen is vriend van
Chiro Aktivo en is welkom op onze vriendjesdag. Kortom, iedere
jongen vanaf het 1ste leerjaar t.e.m. het 6de middelbaar is
die dag welkom om eens te komen proeven van wat Chiro Aktivo
allemaal te bieden heeft. Voor al wie geïnteresseerd is, afspraak
op zondag 13 februari om 14u aan het chiroheem van Chiro
Aktivo in de 13de Liniestraat (nabij het kerkhof) te Wielsbeke.
We hopen u dan allen te mogen verwelkomen.

Zondag 13
Vriendjesdag
Vrijdag 18
Zaterdag 19 Weekend Aspi's
Zondag 20

Agenda maart
Zaterdag 19 24-uren Rakkers
Zondag 20
Zaterdag 26 24-uren Speelclub
Zondag 27
Volledige agenda:
www.chiroaktivo.be

De Banier - ter info

Website

De banier heeft sinds kort de
prijzen van de uniforms wat omhoog
getrokken. Wat houd dat precies in
voor ons. Degene die een uniform
voor februari besteld hebben
betalen dit aan de oude prijzen.
Degene die vanaf februari een
uniform bestellen zullen de nieuwe
prijzen betalen.

Na 9 maanden in het bezit te zijn van onze nieuwe website is het
eens hoogtijd om er de statistieken bij te halen. Samen kunnen we
slechts één ding concluderen. Het gaat goed met de website!

Bezoekers op www.chiroaktivo.be
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Foto’s op de website
Vele foto’s van onze chiro kan je nog steeds bekijken op

www.chiroaktivo.be.

