Nieuwsbrief

Chiro Aktivo

editie maart

Spaghetti-avond Aspi's Aktivo
Voor de 15de keer op rij organiseren de Aspi's een
spaghetti-avond. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 27
maart in de sporthal van Wielsbeke.
Vanaf 18u30 zijn jullie welkom om te genieten van onze
overheerlijke spaghetti. Er is ook vegetarische saus
voorzien en voor de niet-spaghetti eters zijn er nog steeds
onze overheerlijke belegde broodjes met kaas of hesp.

De kamp-DVD
Voor de ouders die eventueel
problemen zouden
ondervonden hebben bij het bekijken van de kamp-DVD, zou
het beter zijn om de DVD te
bekijken met uw pc i.p.v. uw
DVD-speler.Mocht u toch
nog last ondervinden, vraag
dan aan één van de leiders om
uw DVD in te ruilen.

En onze trotse winnaars zijn...
Onze topverkopers van de pannenkoekenactie werden
eindelijk in de bloemetjes gezet! Graag plaatsen we onze
winaars hier nog eens op een rijtje...
1. Wesley Ronse
4. Alicio De Man
2. Enrico Putman
5. Achiles Maelfait
3. Pieter-Jan Delombaerde 6. Tiemen Bailleul

Agenda maart
Zaterdag 6
Zondag 7
Vrijdag 12
Zaterdag 13
Zondag 14
Zaterdag 13
Zondag 14

24- uren Speelclub

Weekend Toppers
24-uren Rakkers

Zaterdag 27: Spaghetti-avond

Agenda april
Zondag 4: Vrolijk Pasen! => Geen Chiro
Dinsdag 6
Woensdag 7
Donderdag 8
Vrijdag 9
Zaterdag 10

Aspitrant: Kick-ass week
georganiseerd door het
verbond West-Vlaanderen
speciaal voor Aspi's

Zaterag 10
Zondag 11

24-uren Ribbels

Vrijdag 23
Zaterdag 24
Zondag 25

Weekend Kerels

Zaterdag 24: WTV-sportdag Aspi's

PRIMEUR!!! - Heemfeesten 2010 (10-11-12 sept)
Met trots delen we u reeds mee dat we deze editie van de
Heemfeesten starten met een stand-up comedy
show "A world of Comedy" In deze show
verwelkomen we Jan-bart De Meulenaere,
Steven Mahieu en Gunter Lamoot. Zij
zullen voor ons hun beste moppen uit de kast
halen. Tickets voor deze prachtige show kosten
10 euro en zijn verkrijgbaar vanaf April!!!
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Volledige agenda: http://aktivo.jnet.be

Verloren voorwerpen
Sinds kort hebben we een doos met
verloren voorwerpen. Denkt u dat
uw zoon enkele kledingstukken
verloren is tijdens de chiro, dan
bestaat de kans dat die trui, jas,
broek, schoen... in onze doos
terecht komt. Na iedere chiro mag u
gerust een kijkje komen nemen in
onze doos.

