Nieuwsbrief

Chiro Aktivo editie september

Startdag chirojaar 2010 -2011
Aandacht Aandacht Aandacht... op zondag 19 september
vanaf 14 uur is er opnieuw onze jaarlijkse startdag. Op deze
dag ontdekken jullie aan de hand van een groot spel per
afdeling wie jullie leiders zullen zijn voor het komende
chirojaar.

jaargang 2

Agenda september
Zondag 19
Zondag 26

Heemfeesten 2010

Dank u wel !!

Startdag chirojaar 2010 -2011
Pasdag (na de chiro)

Agenda oktober
Zondag 3

Pasdag (na de chiro)

Zondag 10

Pasdag (na de chiro)

Zondag 17

Start pannenkoekenactie

Zondag 31

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

.

Nu praktisch:
Waar?
Ons Chiroheem te Wielsbeke nabij het
kerkhof
Wanneer?
We starten om 14.00 en we eindigen om
17.00.
Kostprijs?
Het inschrijvingsgeld bedraagt 12.50€
Vieruurtje? Elke zondag vragen wij nog 50 cent voor een
wafel en een cola/fanta
Meer info? www.chiroaktivo.be
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Volledige agenda: www.chiroaktivo.be

Belanrijke data 2010-2011
Pasdagen
Zondag 26 september, 3 & 10 oktober.
Voor al degene die een uniform nodig hebben
kan je na de chiro (na 17u) terecht in het
heem. Het uniform is verplicht vanaf de
rakkers (5e leerjaar)
Christus Koning
Zondag 21 november
Op deze dag is er een volledige dag Chiro
Laatste Chiro Voor winterstop
Zondag 19 december
Op deze zondag staan er speciale activiteiten
op het programma...
Tweede startdag
Zondag 9 januari
Na de winterstop vliegen we er opnieuw in!!!
Roefel
Zaterdag 25 juni
Daguitstap - laatste chiro 2010-2011
Zondag 26 juni
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The Big Bang 2010

The Big Bang 2010 -Heemfeesten 2010

Nieuwsbrief

Aan al degene die gekomen zijn: BEDANKT!
Het is zover, het chirojaar is alweer van start gegaan. Maar
deze maand is er toch veel meer gebeurd bij AKTIVO! Na
onze terugkomst van het zalige kamp in Lommel is de leiding
er stevig ingevlogen om alles in gereedheid te brengen voor
de Heemfeesten 2010! Maar eerst was er op 4 september nog
de BIG BANG waar we blij waren ongeveer 550
feestvierders te mogen ontvangen! Vrijdagavond 10
september was het dan de beurt aan de comedy-avond om de
Heemfeesten in te leiden, onze 200 comedy-liefhebbers
mochten na het optreden de lokalen betreden om er weer een
spetterende editie van te maken! Na een leuk feestavondje
en voor de leiding weinig slaap stond er voor de ouders een
minivoetbaltoernooi op het programma tegen de leiders en
oud-leiders. We hebben gemerkt dat de ouders zich niet
mispakt hebben, en de wekelijkse 3 trainingen hun vruchten
hebben afgeworpen, de ouders hebben gewonnen (maar dit
gaan we nu ook niet te luid zeggen, toch proficiat, nu is het
aan de leiding om zich binnen 2 jaar te bewijzen )De
zaterdagavond stonden de lokalen dan ook weeral klaar om
gezellig verder te feesten, en dit is precies wat er gedaan
werd zaterdag! Met de limbo 2de avond op een rij,
uitverkochte mexican bar, ontelbaar gemaakte cocktails, ...
kunnen we terugblikken op een geslaagde avond! En als top
afsluiter zijn er 380 mensen komen genieten van een lekkere
BBQ de zondag, waarvoor wij ook onze kokjes willen
bedanken voor hun hulp, zonder jullie was dit niet mogelijk!

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.

Website
We verwijzen u ook nog eens graag door naar
onze vernieuwde website www.chiroaktivo.be.
Hier staat nog een heleboel extra informatie
over onze chiro en over de leiders. Er zijn ook
tal van foto's en nuttige data te vinden.
Neem zeker en vast eens een kijkje!

