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Pannenkoekenactie

Agenda oktober

Ik hoor jullie maagjes al knorren van verlangen. En terecht,
want voor de 14de keer organiseren we onze jaarlijkse
pannenkoekenactie. De actie start op 17 oktober en loopt
tot 27 november. In de chiro zal je een lijst meekrijgen om
bestellingen te noteren die dan kan afgeven aan je leiders.

eenmalig
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Een pak pannenkoeken (1kg) kost
amper 5 euro en kunnen
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.

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!

Zondag 3

Pasdag (na de chiro)

Zondag 10

Pasdag (na de chiro)

Zondag 17

Start pannenkoekenactie

Vrijdag 22

Dag van de jeugdbeweging

Zondag 31

Kampverkenning: Voor de
Ribbels, Speelclub & Rakkers
is er geen chiro

.

.

.

Agenda november
Zaterdag 6

Toppers, Kerels & Aspi's:
rondgaan pannenkoekenactie

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

Christus Koning
.
= volledige dag chiro!

Zondag 27

Einde pannenkoekenactie

Volledige agenda: www.chiroaktivo.be

3 - 2- 1 Smullen maar...

Startdag 2010

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

Nieuwsbrief

Chiro Aktivo

editie oktober

Bent u thuis nog in het bezit van een hemd, broek,
t-shirt, sweater van de Chiro waar uw zoon te
groot voor geworden is, dan kan u deze kleren altijd
terugbrengen naar de Chiro. Wij zorgen er dan voor
dat uw kleren terecht komen bij de juiste mensen.
Mocht u dus trotse eigenaar zijn van bovenstaande
zaken, twijfel dan niet om ons te contacteren.

Jaarthemafiguren:
De rob & De rover
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Zoekertjes
Chiro Aktivo is nog op zoek naar...
• Een stofzuiger
• Volledige gezelschapspelen

jaargang 2

Wenst u ook op de hoogte te blijven van alles wat er
in chiro aktivo gebeurd, of alles wat chiro aktivo
organiseert, schrijf u dan nu in op onze maandelijkse
nieuwsbrief die u dan ontvangt via mail. Vorig
chirojaar werd deze mail reeds naar zo'n 100-tal
personen verstuurd. Inschrijven doet u door een
mailtje te sturen naar chiroaktivo@hotmail.com of
door een briefje met je mailadres af te geven aan
één van de leiders. Wenst u uit te schrijven, dan
mailt u ook naar dit mailadres met de melding dat u
de nieuwsbrief liever niet meer ontvangt.

Tooginwijding voor het goede doel.
Zoals velen al weten, hebben we met Chiro Aktivo een
nieuwe "Toog" geplaatst in onze bar. Natuurlijk
moesten we nog een datum vinden om onze Toog in te
wijden, dit werd vrijdag 24 september. Zowel leiding,
alle oudleiding evenals onze proost André Windels
werden uitgenodigd. Het werd een zeer gezellige
avond met heel wat verhalen van vroeger en nu. We
hadden op voorhand afgesproken dat alle winst die
deze avond werd gemaakt, integraal naar een project
van onze proost André zou gaan. Op het einde van de
avond waren we dan ook trots te mogen vertellen dat
we zo'n 250€ bij elkaar gekregen hebben, een
onverwachts mooi bedrag, waarvoor dank aan alle
aanwezige oudleiders.

Dag van de jeugdbeweging

Kampverkenning

Op 22 oktober aanstaande is er weer Dag van de Jeugdbeweging. Naar
jaarlijkse traditie is dit dé feestdag van de jeugdbewegingen in
Vlaanderen, de dag waarop duizenden jongeren in jeugdbewegingkledij
op straat komen en naar school of werk gaan. Ook wij moedigen al onze
leden aan die in het bezit zijn van een uniform of een ander kledingstuk
van de chiro, om deze aan te trekken naar school. Laat die dag zien dat
je in de CHIRO zit en dat je daar fier op bent!!!

Op zondag 31 oktober gaan de
leiders de kampplaats voor deze
zomer gaan verkennen. Daarom is
er op die zondag geen chiro voor de
Ribbels, Speelclub & Rakkers. Voor
de Toppers, Kerels & Aspi's is er
vervanging voorzien van oudleiding.

