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Beste ouders, leden, sympathisanten van Chiro Aktivo,
Zoals je ziet starten we dit jaar met een nieuwsbrief via mail. Indien
gewenst zal je mailbox iedere maand een mailtje ontvangen met daarin de
belangrijkste mededelingen voor de komende maand.
Zo zal je op de hoogte gehouden worden van de kalender, nieuwe foto’s,
belangrijke nieuwsitems…
Veel leesplezier met de eerste editie van de nieuwsbrief.

Gezocht
Volgende materialen
kunnen we in de Chiro
goed gebruiken…
ijscrè
ijscrèmedozen met
deksel.
Frietpot
Laat het ons weten
indien u deze kan
missen…
Dank bij voorbaat

Dag van de
jeugdbeweging
Nu vrijdag 23 oktober is
het de dag van de
jeugdbeweging en we
moedigen al onze leden
aan die in het bezit zijn
van een uniform of
ander kledingstuk van
de chiro,
chiro om deze die
dag aan te trekken.
Laat die dag zien dat je
in de Chiro zit en dat je
er fier op bent!!!!

Pannenkoekenactie
Reeds voor de 13de maal (hopelijk is het geen voorteken!) organiseren we
met de Chiro onze jaarlijkse pannenkoekenactie! De actie start van 18
oktober en loopt tot 29 november.
november In de chiro zal je een lijst meekrijgen
voor bestellingen te noteren die dan kan afgeven aan je leiders.
Een pak pannenkoeken (1kg
1kg)
1kg kost amper 5 euro en kunnen eenmalig
ingevroren worden. De bestelde pannenkoeken worden aan huis bezorgd.
Zoals ieder jaar zijn er ook leuke prijzen te verdienen voor de beste
verkopers! En als je minstens 30kg verkoopt,
krijg je zeker een mooie prijs.
prijs
Iedereen die een pak pannenkoeken koopt,
steunt onze chiro want met de opbrengst van
deze verkoop kopen we allerlei spelmateriaal
aan en ook een groot deel van de kosten van
het kamp worden hiermee betaald!

Toppers, kerels & Aspi’s

Nieuwe foto’s

Jullie leiders willen op zaterdag 24 en 31
oktober een beroep doen op jullie hulp om
pannenkoeken te verkopen in Wielsbeke en
Sint-Baafs-Vijve. Met hoe meer we zijn, hoe
sneller we gaan verkopen!! Zaterdag
Zaterdag 24
oktober schieten we om 9u in gang en dit
tot 12u.
12u Zaterdag 31 oktober verkopen we
onze pannenkoeken in de namiddag van
12u30 tot 16u. We spreken telkens af aan
het heem.

Vertrouwensspelletjes
KERELS
Foto’s op de website

Agenda
Zondag 1 november is er
omwille van Allerheiligen
geen chiro.
chiro

