Leidingsploeg 2011-2012:

Agenda September
Zondag 18 sept:
Zondag 25 sept:

Startdag chirojaar 2011-2012
Pasdag (na de chiro)

Agenda Oktober
Zondag 2 okt:
Pasdag (na de chiro)
Zondag 9 okt:
Pasdag (na de chiro)
Zondag 16 okt:
Start pannekoekenactie
Zondag 30 okt:
Kampverkenning, Geen chiro
voor de Ribbels, Speelclub en Rakkers
Dit jaar bestaat de leidingsploeg uit 14 stoere en minder
stoere,
maar
allemaal
uiterst
gemotiveerde
jongemannen. Bij de ribbels staan Raes, Joare en
Jachter. Bij de speelclub vinden we Wesze, Casaert en
Stijntje. Simon en Bram staan paraat bij de rakkers. Bij
de toppers vind je Boofy en Jelle terug. Bij de kerels
staan Smeeky en Bo en bij de aspi’s ten slotte beloven
Sander en Fré elke week het beste van zichzelf te
geven. Indien je vragen hebt i.v.m. de chiro, kan je altijd
een mailtje sturen naar chiroaktivo@hotmail.com.
Indien dat niet volstaat, kan u de leiders altijd persoonlijk
opbellen, en de leiders zullen u daarbij met veel plezier
te woord staan. De telefoonnummers kan u vinden in
het startaktiefke.

Agenda November:
Zaterdag 5 nov:
Toppers, Kerels, Aspi's en
Leiders gaan deur aan deur met pannenkoeken
Zaterdag 12 nov:
Toppers, Kerels, Aspi's en
Leiders gaan deur aan deur met pannenkoeken
Zondag 20 nov:
Christus Koning (volledige dag
chiro samen met andere chiro's)

De volledige agenda kan u steeds vinden op:
www.chiroaktivo.be

Enkele sfeerfoto’s van vorig jaar:

Wielsbeekse feesten - The Big Bang 2011
Dank u wel!
De Moorea is misschien niet meer, maar dat wil niet
zeggen dat er niets meer te doen is in Wielsbeke. Zo
waren er in het eerste weekend van september de
Wielsbeekse Feesten. De vrijdagavond hadden we op
de avondmarkt een gratis chirostand met drie leuke
spelletjes. Bedoeling was om bij die spelletjes het
record te breken en zo nummer 1 te worden van
Wielsbeke. Een dikke proficiat aan de
kampioenen van Wielsbeke:
Omar scoorde 32 punten in het sjoelbakken op een
maximum van 40 punten!
Balder slaagde erin 2 minuten en 22 seconden te
hangen aan een jeansbroek!
Lene haalde 7 punten bij ballon-darten!

Nieuwsbrief
Voor het derde jaar op rij stellen wij, Chiro Aktivo,
onze maandelijkse nieuwsbrief voor.
Iedere maand kan u per e-mail op de hoogte blijven
van de toekomstige of al gepasseerde activiteiten van
uw favoriete chiro.
Er zullen ook nieuwtjes in verschijnen over het wel en
wee van onze werking. De voorbije twee jaar
abonneerde een groot aantal mensen zich op onze
nieuwsbrief.
Wenst u ook op de hoogte te blijven over belangrijke
weetjes en info, dan kunt u zich inschrijven voor de
nieuwsbrief door een mailtje te versturen naar
chiroaktivo@hotmail.com of door onderstaand
strookje in te vullen en af te geven aan een leider.
Geniet van deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe
chirojaar!

Zaterdagavond was er na het vuurwerk ook de tweede
editie van onze jaarlijkse fuif: The Big Bang! Net Zoals
vorig jaar mochten we 550 aanwezigen verwelkomen!
Bedankt aan allen die gekomen zijn!

Website
We verwijzen u ook nog eens graag door naar onze
website www.chiroaktivo.be. Hier staat nog een
heleboel extra informatie over onze chiro. Al onze
oude, deze, en toekomstige nieuwsbrieven komen op
onze site bij downloads, samen met start- &
kampaktiefkes en meer. Als u zich afvraagt “wie zijn de
leiders precies van mijn zoon”, kan je hier nog extra
informatie over de leiders vinden. Onze agenda van
het hele chirojaar kan staat ook online. Als er van een
activiteit foto’s of filmpjes zijn zullen deze ook hier terug
te vinden zijn. Verder zijn er nog zaken zoals informatie
over de verzekering, weetjes, financiële steun, …
Neem zeker en vast eens een kijkje!

