Nieuwsbrief

Chiro Aktivo

editie mei

jaargang 1

16 mei : Vlaamse Kermis!

Agenda mei

Zondag 16 mei organiseren we eens een speciale chirodag
speciaal voor al onze leden. Het wordt een soort Vlaamse
Kermis waar iedere afdeling wel iets kan uitspoken. Met
een springkasteel, de schminkstand, het slagroomtaartgooien, sjoelbakken, blikken omgooien, ballondarts,
eendjes vissen en nog zoveel meer zal het voor groot en
klein een onvergetelijke dag worden. De praktische kant
van het verhaal blijft hetzelfde, we verwachten de leden
om 14.00 aan ons heem en ze hoeven enkel 50 cent mee te
hebben om hun bar te betalen. Wel kunnen we al
verklappen dat ook het vieruurtje een lekkere verrassing
zal zijn. Het einde van deze dag is opnieuw voorzien om
17.00 aan ons heem.

Zaterdag 8

Carwash

Zondag 9

Moederdag - geen Chiro

Zondag 16

Vlaamse kermis!!

Zondag 23

Pinksteren - geen Chiro

Agenda Juni
Zaterdag 26

Roefel

Zondag 27

Laatste keer chiro,
Daguitstap

Volledige agenda: http://aktivo.jnet.be

We hopen op jullie talrijke aanwezigheid. Tot dan!

8 mei: Carwash

Binnenkort...

Op Zaterdag 8 mei is het eindelijk weer zover,
dan organiseert Chiro Aktivo opnieuw hun
jaarlijkse carwash. Alle auto’s, van Skoda tot
Peugeot 206, en alle camionetten zijn welkom!
Dit alles gaat door aan ons heem.

==> Nieuwe website <==
aktivo.jnet.be
wordt
www.chiroaktivo.be

We starten om 8u ‘s morgens en eindigen om
17u. Vorig jaar hebben zo’n 180 voertuigen een
volledige make-over gekregen.
De kostprijs voor een gewone auto bedraagt 6
euro, voor grotere wagens betaalt u 8 euro en
voor camionettes vragen wij 10 euro.
In deze prijs is een consumptie inbegrepen
zodat u kan genieten van een drankje aan de
bar terwijl u streng aan het toezien bent of
uw wagen wel netjes wordt gekuist.
Wij hopen alvast op goed weer en uw
aanwezigheid!
Tot zaterdag!!!

Binnenkort, hou het in het oog!

Gezocht...
• Verf: verf voor het schilderen van ons kampdecor.
• Verfborstels: borstels om
kampdecor te schilderen.
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• Keukenhanddoeken.
• Voetballen.
Mocht u ons kunnen helpen met een van bovenstaande
zaken, dan kan u ons altijd contacteren.

