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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. Deze
komen binnenkort ook op onze fotopagina op onze website.
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Agenda maart
Zondag 13
Vrijdag 18
Zaterdag 19
Zondag 20
Zaterdag 19
Zondag 20
Zaterdag 26
Zondag 27

Begin vastenperiode
Weekend Kerels
24-uren Rakkers
24-uren Speelclub

Agenda April

www.chiroaktivo.be
foto's => Verloren voorwerpen

Spaghettiavond 2011
Zoals elk jaar is het opnieuw
zover: de spaghettiavond van
Chiro Aktivo. Ook dit jaar
wordt de spaghettiavond
georganiseerd door de Aspi's
van Chiro Aktivo. Met de
opbrengst van deze avond zullen
de Aspi's dit jaar naar het
internationaal kamp in
Denemarken
kunnen
gaan.
Dit jaar gaat de spaghettiavond
door op zaterdag 16 april vanaf
18.30 u en net als de vorige
jaren opnieuw in de sporthal van
Wielsbeke. Enkel de prijzen zullen dit jaar lichtjes stijgen
omwille
van
stijging
van
enkele
vaste
kosten.
Dit jaar zullen er kaarten in voorverkoop beschikbaar zijn
aan 6 EUR, en 7 EUR aan de deur. Kaarten zijn vanaf nu
beschikbaar bij Aspi's en leiders van Chiro Aktivo of via
spaghettiavondaktivo@hotmail.com.

Zaterdag 2 24-uren Ribbels
Zondag 3
Zaterdag 16 Spaghettiavond
Zondag 24
Pasen => Geen Chiro
Vrijdag 29
Zaterdag 30 Keti-Aspi weekend
Zondag 1 mei

Nieuwe datum carwash: 14 mei
Volledige agenda:
www.chiroaktivo.be

Gezocht:
tweede handsuniformen

Door de jaren heen groeien kinderen
razendsnel. Door dat fenomeen wordt hun
uniform ook razendsnel te klein. Hebt u thuis
nog een uniform liggen dat te klein is geworden
voor uw zoon, dan mag u deze steeds gratis
binnenbrengen in de chiro. Wij zijn ervan
overtuigt dat uw te klein uniform iemand
gelukkig kan maken!
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ledenaantal 2010-2011
Totaal aantal leden: 126
Ribbels: 31
Speelclub: 40
Rakkers: 21
Toppers: 15
Kerels: 13
Aspi's: 6

Nieuwe foto's Aspi's

Chiro Aktivo kroont zich tot stafbalkampioen

Op zaterdag 26 februari vond in Wielsbeke het eerste stafbaltornooi
van het Gewest Doppe-Drip plaats. Stafbal is de nieuwste chirorage. Een
stafbalploeg bestaat uit 2 nauten, 1 stafhouder en het voetvolk. Het
voetvolk moet eerst de bal 5 keer naar elkaar kunnen passen, om dan de
bal te passen naar een naut, die dan op zijn beurt de bal naar de andere
naut moet tennissen. Iedere keer de nauten naar elkaar kunnen passen,
verdienen ze een punt. De stafhouder moet proberen de bal te
onderscheppen met zijn staf.

Aktivo bewees in zijn eerste
wedstrijd al dat ze ijzersterk
zijn door de leiding van Chiro
Kris-Kras te verslaan met 29-0.
Later gingen ook de keti’s, aspi’s
en leiding van Chiro De Ginste en de tiptiens van Chiro Kris-Kras
met monsterscores voor de bijl. Later in de finale versloeg Aktivo
opnieuw de leiding van Chiro De Ginste met droge 10-0-cijfers.
“Wij zijn uitermate opgetogen en we hopen dat we volgend jaar
even sterk voor de dag zullen komen,” besloot Fré Durieux, die
lachend de trofee in ontvangst nam.

