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Carwash 2011
Op Zaterdag 14 mei is het
eindelijk weer zover! Dan
organiseert Chiro Aktivo hun
jaarlijkse carwash. Alle auto’s,
van Lada tot Mazda 326 en
alle camionetten zijn welkom.
Hoe vuiler, hoe liever. Emmers
water,paar sponsen en paar zeemvellen, meer hebben wij
niet nodig om van een 2e handswagen een splinternieuwe
wagen te maken…Plaats van het gebeuren is de 13e
Liniestraat in Wielsbeke, aan het kerkhof. Deze
megafestatie start om 8u ’s morgens en loopt tot
omstreeks 17u (ook over de middag worden auto’s
gewassen). De kostprijs van een gewone wagen is 6 euro
(+consumptie), voor volumewagens, terreinwagens & kleine
bestelwagens is dat 8 euro (+consumptie) en voor
bestelwagens is dat 10 euro (+consumptie). Terwijl u
streng aan het toezien bent of uw wagen wel netjes wordt
gekuist, kan u genieten van een drankje aan de bar. Wij
hopen alvast op goed weer en uw aanwezigheid!

Zondag 15 mei - Verrassingsnamiddag!!
Zoals reeds vermeld in de vorige nieuwsbrief is het op
zondag 15 mei weer zover! Dan organiseren we voor de
tweede keer onze verrassingsnamiddag! Op die dag organiseren we voor al onze leden een speciale namiddag. Wat
er op het programma staat is nu nog steeds een zeer
groot geheim... Maar wees maar zeker, het is zeker de
moeite om langs te komen. De verrassingsnamiddag is volledig gratis en speciaal voor al onze leden!
WEES KLAAR VOOR NAMIDDAG VAN HET JAAR!!
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Agenda mei
Zaterdag 14 mei Carwash
Zondag 15 mei
Verrassingsnamiddag!!!

Agenda juni
Zondag 12 juni
Pinksteren => geen Chiro
Zaterdag 25 juni Roefel
Zondag 26 juni
Daguistap
Volledige agenda:
www.chiroaktivo.be

Keti-Aspi gewestweekend
Voor het 2e jaar op
rij organiseerde ons
gewest Doppedrip
een kick-ass-KetiAspi-weekend. Het
thema dit jaar was
Cityparade en dat zullen we geweten hebben.
Toen we aankwamen in Avelgem mochten we in
echte partystyle de weekendplaats gaan
opzoeken. In totaal waren we met zo'n 40-tal
leden, afkomstig van Aktivo, Elckerlyc,
Oetsjiekoetsjie en Kris-Kras. Samen hebben we
heel
wat
afgelachen,
(dance)
battles
uitgevochten, andere mensen leren kennen,
sjieke spellen gespeeld en vooral veel leute
gemaakt! De afwezigen hadden zeker en vast
ongelijk, maar volgend jaar is er een nieuwe
kans!

Spaghettiavond - dank u wel...

Wij , alle aspi's en leiders van chiro aktivo, willen alle aanwezige eters van onze spaghettiavond op deze
manier nog eens bedanken voor hun talrijke opkomst. We hopen dat alle spaghetti's even goed gesmaakt
hebben en dat jullie een leuke avond hebben gehad. Hopelijk mogen we volgend jaar weer even veel volk
verwachten op de 17de editie van onze spaghettiavond.
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Gezocht!!
•
•
•

Verf: verf voor het schilderen van ons kampdecor
Verfborstels: borstels om met de verf het kampdecor te schilderen.
Tennisballen: Zo kunnen we onze tennistalenten nog eens bovenhalen.
Mocht u ons kunnen helpen met een van bovenstaande zaken,
dan kan u ons altijd contacteren.

Chiro Aktivo verrast niet...
Op 1 mei, vroeg in de ochtend, vertrok de leiding van Chiro Aktivo richting Park Spoor
Noord in Antwerpen om het Nationaal Stafbalkampioenschap te spelen. Sterspelers
Bo en Fré Durieux werden na hun afwezigheid op het Verbondelijk
Stafbalkampioenschap weer opgevist in de kern en dat was nodig, want nu was het tijd
voor het echte werk. De wereld van wedstrijden zoals tegen Chiro Katrien Oostende
of Chiro Kris-Kras bestond niet meer. Enkel de beste 24 ploegen uit Vlaanderen namen
deel aan het kampioenschap. Het zou een spannende dag worden...
Om 11 uur plaatselijke tijd ging de eerste wedstrijd van start. Chiro Herselt versloeg Chiro Aktivo na een
bitsige wedstrijd met veel discutabele momenten met 1-0 na een dwaling van het onzekere
scheidsrechtersduo. De toon was gezet. Het zou menens worden. In de tweede wedstrijd versloeg Chiro
Herenthout onze jongens met een verdiende 1-0-score. Niets op aan te merken, want Herenthout was
gewoon beter.
In de derde wedstrijd ontmoette Aktivo een oude bekende: Chiro Gistel, de tegenstander in de finale van
het Verbondelijk Stafbaltornooi . Vanaf die wedstrijd veranderde coach Bram Desmyter zijn tactiek en
stelde Fré Durieux aan tot nieuwe stafman en dat wierp onmiddellijk zijn vruchten af. Een 1-0-overwinning
was het goede resultaat. De kop was eraf voor Aktivo, maar het kalf was al verdronken. Chiro Herselt en
Chiro Herenthout hadden zich na hun derde wedstrijd al verzekerd van de kwalificatie voor de
kwartfinales. De laatste wedstrijd van de poulefase speelde Aktivo voor de derde plaats tegen Chiro
Dadizele, die op wraak belust was na de 10-0-pandoering op het Verbondelijk Stafbaltornooi. Aktivo
verzekerde zich uiteindelijk van die derde plaats na een geanimeerde wedstrijd die eindigde op 2-0.
Zoals eerder al vermeld was het tornooi daar al ten einde voor onze jongens. Kapitein Niels Vromant haalde
geen blad voor de mond en bekritiseerde de materiaalkeuze van de organisatie: “Wij zijn niet gewoon te
spelen met een bal van mousse, want dat is niet bestand tegen de wind. Daardoor lagen de scores ook zo
laag. Maar al bij al was de tegenstand toch te sterk.” Coach Bram Desmyter zag daarentegen toch enkele
positieve punten: “Met Fré als nieuwe stafman hebben we een toptalent in huis. We kunnen alleen maar
verder doen op de manier waarop we nu bezig zijn. Een fantastische groep met een heel enthousiaste
mensen is alleen maar bevorderend voor de teamsfeer.,” feliciteerde hij al zijn spelers na de wedstrijd.
Na de poulefase ging de ploeg gezamenlijk wat eten in ’t stad om na de maaltijd terug te keren en in de
finale te zien dat Chiro Rillaar verdiend kampioen werd.

