DE BOUWGAZET
VAN
CHIRO APPELTERRE-EICHEM
mei 2008

6de GROTE BARBEKOE
ten voordele van de
jeugdlokalen
Zaterdag 24 mei 08 tussen 17u30 en 21u (met
extra gratis optreden van ‘Two of a Pint’).
Zondag
25 mei 08
tussen
11u30 en
15u.
In en
rond zaal
Pax en ’t
Chiropak
sken te Appelterre-Eichem
Menu : 3 stuks met keuze uit vis – kip – worst
– spek , aangevuld met diverse groenten en
sauzen in saladbar. Aan de onklopbare prijs
van 11 euro.
Kinder (6 euro , ijsje inbegrepen) en
vegetarisch menu verkrijgbaar.
Ook afhaalmenu mogelijk : elk jaar komen
een aantal mensen een menu
afhalen omdat ze verhinderd
zijn om tal van redenen. Dit
jaar willen we dit beter
organiseren : u geeft vooraf
een seintje op tel:
0477/378803. En wij zorgen
dat u een heerlijke barbecuemenu thuisbezorgd krijgt.

BEDANKT
Beste Chiro-ouders, leden, leiding, oud-leden, vrijwilligers,
buren en sympathisanten. Voor 2007 wensen we jullie te
bedanken voor je steun, je hulp, je inzet voor de jeugd van
Appelterre-Eichem.

HET GAAT GOED
Het gaat goed met de Chiro en met ’t Chiropaksken:
- Er zijn dit werkjaar vele nieuwe jonge leden ingeschreven
- Er zijn heel wat nieuwe leidsters en leiders aangetreden;
- De activiteitenkalender zit barstensvol met oa een
buitenlands kamp (Tjechië)
- Het lokaal en het speelterrein werden dank zij jullie steun
vorig jaar weer wat verder uitgerust met o.a.:
aankoop tafels en grote partytenten
de muren kregen een flinke laag verf
het sjormateriaal kreeg een dakje boven het hoofd
nieuwe afvalcontainer
nieuwe opslagplaatsen, wind en waterdicht

WAT BRENGT DE
TOEKOMST
Ook 2008 ziet er veelbelovend uit:
de elektriciteit in de opslagruimten wordt aangepast;
we maken nog een afdak aan de inkom;
de keuken wordt onder de loep genomen en uitgebreid;
we organiseren onze 6e editie van de Barbekoe op 24 en 25
mei;
een veilige kampvuurruimte wordt ingericht.

