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2de Startdag!!
Na onze welverdiende winterstop kunnen we er weer met
zijn allen volop tegenaan gaan. De vele familiefeesten zijn
achter de rug, de cadeautjes zijn al
lang opengemaakt. Het is eindelijk
weer tijd voor chiro! We spreken
zoals altijd af om 14.00 aan ons
heem, eindigen doen we om 17.00.
Breng gerust al je vriendjes mee!
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Agenda januari
Zondag 16

2de Startdag!!!

Agenda februari
Zondag 13
18-19-20

Vriendjesdag
Weekend Aspi's
Volledige agenda:
www.chiroaktivo.be

2011 - Een vooruitblik
2010 ligt opnieuw al enkele dagen in het
verleden, tijd om eens vooruit te blikken naar
het nieuwe jaar 2011. Wat mogen we nog
allemaal verwachten in de wondere wereld van
Chiro Aktivo:

KampDVD & Kerstaktiefke
Als alles vlot en goed verlopen is, moet iedereen die vorig
jaar meegeweest is op kamp nu trotse bezitter zijn van de
kampDVD van Lommel. Mocht dat om één of andere reden nu
toch nog niet het geval zijn. Aarzel dan niet om onmiddelijk
een mail te sturen naar chiroaktivo@hotmail.com. Mocht u op
dit moment ook nog geen trotse eigenaar zijn van een
kerstaktiefke, ook dan mag u als de bliksem mailen naar
chiroaktivo@hotmail.com. Wij zullen dan zo snel mogelijk aan
uw deur staan met een DVD of Kerstaktiefke.






















Vriendjesdag
Weekend Aspi's
24-uren Rakkers
24-uren Speelclub
24-uren Ribbels
Weekend Kerels
Weekend Toppers
Spaghetti-avond
Keti-Aspi weekend
Carwash
Verassingszondag
Roefel
Daguitstap
Kamp Denemarken Aspi's
Avondwake
Kamp in Kasterlee
Avondmarkt Wielsbeekse Feesten
Big Bang Fuif
Startdag nieuw Chirojaar!!!
...

Exacte data staan in de agena op de website.
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Pannenkoekenactie
Aantal kg pannenkoeken vorig jaar
1370 kg
Voorlopige eindstand zondag 28/11
1507 Kg
De pannenkoekenactie 2010 was weer een geweldig
succes. Met zijn allen hebben we dit jaar 1507 kg
pannenkoeken verkocht!!! Opnieuw een record!

In één van onze vorige nieuwsbrieven haalden we al
aan dat we eind september onze de nieuwe bar van
ons heem ingewijd hadden. De winst zou gaan naar
het Haïtiproject van onze proost André. Op de
koksbedanking, begin december, overhandigden
André we een cheque van 250.

Hieronder geven we u graag nog een overzichtje van
al de winnaars van onze pannenkoekenactie van 2010.
Vanwege de volledige leidingsploeg wensen we jullie
proficiat.
Winnaars 2010:
Pieter - Jan Delombaerde met 48 kg
Ronse Wesley 40 kg
Pieter Soetaert 34 kg
Demy Noppe 32 kg
Rijn Archie 31 kg
Jelle deruyck 31kg
Gilles Vandenbussche 30 kg
Joshua De Man 30 kg

Kerstmismis

Daarnaast deed onze hoofdleider ook nog een
geste. Zijn firma, Elektro Verstraete, schonk ook
een bedrag van 250 euro. Daarmee verdubbelde hij
de schenking aan het Haïtiproject.

Langs deze weg willen wij ook nog eens de talrijke
aanwezigen bedanken op de jaarlijkse kerstmisviering
georganiseerd door onszelf en de meisjes van chiro
Kris-Kras. Wij hopen jullie volgend jaar opnieuw te
mogen verwelkomen.

