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Agenda november

Het lijkt misschien al een tijdje
geleden, maar zo’n 4 maanden
geleden waren we nog met zijn
allen op kamp in het mooie Lommel.
Naar jaarlijkse gewoonte
hebben we al onze mooie herinneringen
vastgelegd op foto. Deze foto’s en enkele filmpjes hebben
we nu op een dvd geplaatst. Binnenkort zal iedereen die mee
was op kamp dan ook de mogelijkheid krijgen om deze dvd
vol met leuke en vooral grappige sfeerfoto’s, groepsfoto’s,…
gratis te ontvangen. Mocht je door één of andere reden
deze dvd niet ontvangen hebben tegen december, stuur dan
een mailtje naar chiroaktivo@hotmail.com en dan bezorgen
wij deze zo vlug mogelijk bij jullie thuis!

Zaterdag 13 Toppers, Kerels & Aspi's:
rondgaan pannenkoekenactie
Zondag 21

Christus Koning
.
= volledige dag chiro!

Zondag 27

Einde pannenkoekenactie

Agenda december
Zondag 19
Vrijdag 24

Laatste keer Chiro voor de
winterstop
Kerstmisviering => Chiro
Aktivo & Chiro Kris-Kras
verzorgen de jaarlijkse
kerstmisviering

Volledige agenda:
www.chiroaktivo.be

Rakkers 7 november

Alle foto's van de Rakkers kan
je bezichtigen op de website.
www.chiroaktivo.be
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Pannenkoekenactie

Christus Koning

De pannenkoekenactie is nog steeds in volle gang.
Voorbije zaterdag zijn we huis aan huis geweest om
onze lekkere pannenkoeken te verkopen. We zijn
reeds goed op weg om het record van vorig jaar te
verbreken.

Iedere zondagnamiddag beleven we toffe momenten,
maar op zondag 21 november 2010 wordt het zonder
meer NOG toffer!

Aantal kg pannenkoeken vorig jaar
1370 kg
Tussenstand op woensdag 10/11
572 Kg
De pannenkoekenactie loopt
nog tot 27 november
Zaterdag 13 november
gaat de leiding, samen
met de Toppers, Kerels
& Aspi's, voor een
tweede keer op huis aan
huis verkoop. Hou dus
de deurbel in de gaten,
want de kans is groot dat
je zaterdag bezoek krijgt!

Dan is het namelijk Christus Koning!
Samen met de andere Chiro's van het Gewest DoppeDrip
(Kris-Kras,
Elckerlyc,
Jattetoet,
Oetsjiekoetsjie, De Ginste, 't Sleuterke en Aktivo)
spelen we de hele dag superleuke spelletjes!
We verwachten jou om 9u00 op het gemeenteplein
van Wielsbeke, want daar wordt het startschot
gegeven voor een fantastische dag!
Volgende zaken mag je zeker niet vergeten:
• Pick-nick
• Reservekledij
• Regenjekker
• Fiets (Enkel vanaf de rakkers)
• je goed humeur
Zoals een normale chirozondag eindigt Christus
Koning om 17u00. Ouders kunnen hun zoon oppikken
aan het gemeenteplein.
.

Tot op Christus Koning!!

Smullen maar!!!!

Verloren voorwerpen
Verloren gelopen broeken, verloren gelopen schoenen, verloren gelopen vesten,… we
hebben zo al wat liggen in ons heempje. Om dit op te lossen zullen we binnenkort opnieuw een verloren-voorwerpen-doos ter beschikking hebben waar je dan na
de chiro eens kan komen in kijken mocht je lieftallige zoon iets verloren zijn. We
zullen ook een dezer dagen foto’s nemen van alle voorwerpen die we reeds verzameld
hebben. Die zullen dan op onze website terecht komen waar je dan ook al eens een
kan nemen of er iets van jullie zoon tussen zit of niet. Onze website is te bereiken
via www.chiroaktivo.be.

