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BARBEKOE
De derde editie van dit barbecue-festijn was dankzij u allen
een grandioos succes. We mochten zomaar eventjes 944
bezoekers te eten geven. Het weer mocht wat beter, maar we
denken dat we u toch een gezellige barbecue hebben bezorgd.
De opbrengst is zoals voorzien voor de verdere uitrusting van
het chirolokaal en voor de algemene onkosten te dekken van
energie, verzekeringen, herstellingen enz. U hebt ook kunnen
merken dat we sinds vorig jaar niet stil hebben gezeten. De
speelweide werd verder aangeplant, de brandveiligheid is nu
bijna volledig afgewerkt, de muziekinstallatie werd
verbeterd, douche afgewerkt, tuinbanken aangekocht. Een
alarminstallatie is besteld en samen met de school en het stadsbestuur wordt ook de aangrenzende ruimte achter
de school aangelegd als speelterrein, voor gemeenschappelijk gebruik. Aan de voorverkoop van kaarten was een
tombola verbonden waarvan we u de winnende nummers hierbij bezorgen. Prijzen kunnen afgehaald worden bij
secretaris Stefan Vanden Eynde, Gezellestraat 92, tot begin september.

Tombola kaarten voorverkoop
13 129 251 423 699 809 1057 1249 1361 1584 1796 1949 2350 2502 2785 2879

Uitslag gratis tombola
Van Hassel J (Appelterre), Goessens K (Appelterre), Estievenart B (Denderwindeke), Kenis W
(Zandbergen)

UITNODIGING
De Koninklijke Muziekmaatschappij ‘St-Cecilia’ van AppelterreEichem viert dit jaar haar 100-jarig bestaan en organiseert daarom
onder meer een REUZE-FUIF op VRIJDAG 2 SEPTEMBER in een
GROTE TENT op het STATIONSPLEIN in samenwerking met de
CHIRO en vzw ‘t Chiropaksken. We verwachten u !

VAKANTIE
De vakantieperiode staat nu voor de deur. Een gelegenheid om ook
het jeugdlokaal ter beschikking te stellen van enkele jeugdgroepen uit het Vlaamse land om Appelterre-Eichem
en omstreken te ontdekken.
De eigen chirogroep gaat vanaf 1 augustus ook op kamp en dit naar Helchteren (in de Limburg).
We wensen hen en jullie allemaal een prachtige zomer en een deugddoend verlof.
Nogmaals dank voor uw aanwezigheid of steun,
Namens VZW ’t Chiropaksken en de jeugd van Appelterre-Eichem.
PS. Onze 4de barbekoe zal doorgaan op 27 en 28 mei 2006. Noteer nu reeds deze datum.

