Nieuwsbrief

Chiro Aktivo

editie juli

jaargang 1

Belangrijke data voor het kamp!

Agenda Juli

Zondag 18 (16u-18u)

Zaterdag 10

.

Maandag 19 (8u30)

Binnenbrengen valiezen
Vertrek kamp Aspi's met de fiets

Maandag 19 (10u-12u) Binnenbrengen valiezen
Dinsdag 20 (19u30)

Avondwake kamp

Woensdag 21 (10u)

Vertrek kamp @ station waregem

Zaterdag 24 (10u)

Vertrek kamp Ribbels

Vrijdag 30 (16u12)

Terug thuis van kamp

Alle data i.v.m. het kamp staan hier links.

Agenda september
Vrijdag 3

Infostand Chiro @
Wielsbeekse feesten

Zaterdag 4

The big bang.
Fuif van Chiro Aktivo @
sporthal Wielsbeke

Aspi's met de fiets
Ook dit jaar fietsen de Aspi's naar het kamp. Daardoor
vertrekken zo opnieuw een beetje vroeger. Ruim 150 km
ligt er tussen Wielsbeke en de kampplaats voor dit jaar.
Wie zal er dit jaar het kamp starten in de gele trui? De
Aspi's vertrekken op maandag 19 juli om 8u30 uur.
Hopend op goed weer en geen technische problemen
wensen we de Aspi's veel fietsgenot richting Lommel.

Bar @ Wakken feest
Zaterdag 10 juli is er Wakken feest.
Deze editie houden de leiders van Chiro
Aktivo een bar open. Dus, mocht u
zaterdag een bezoek brengen aan
Wakken feest, breng dan zeker een
bezoek aan onze bar. We zullen jullie met
plezier van een drankje voorzien.
Meer info wakkenfeest:
www.wakkenfeest.be

Bar @ Wakken feest.

Vrijdag 10
Zaterdag 11
Zondag 12
Zondag 19

HEEMFEESTEN!!!
Startdag
chirojaar 2010 -2011

Volledige agenda: www.chiroaktivo.be

Heemfeesten: update

Nu Nu Nu Nu...

Ongeveer 2 maanden voor de
heemfeesten zijn er nog
minder dan 100 kaarten te
verkrijgen voor de comedyshow "A world of comedy".
Bestellen kan nog steeds
door
te
mailen
naar
chiroaktivo@hotmail.com.

==> Nieuwe website <==
aktivo.jnet.be
is nu
http://www.chiroaktivo.be
Website totaal vernieuwd!!
Check it out!!

Gezocht...
• Keukenhanddoeken: Voor de afwas natuurlijk...
• Gezelschapspelletjes: Voor de regenachtige dagen op kamp
door te komen (niet dat het gaat regenen op kamp!)
Mocht u ons kunnen helpen met een van bovenstaande
zaken, dan kan u ons altijd contacteren.

