MUGSHOTWEEKEND
21-22-23 april 2017
Beste leden en ouders van Chiro Happy-Dorp! Ook
dit jaar organiseert onze Chiro haar feestweekend
Mugshot. Via deze brief willen we jullie op de hoogte
brengen van al onze activiteiten en zo hopen we dat
ook jullie talrijk aanwezig zullen zijn! De opbrengst
gaat namelijk regelrecht naar de Chiro zodat we
nieuwe materialen kunnen aankopen.

Vrijdag 21 april: QUIZ
Voor de vierde keer op rij trapt Chiro Happy-Dorp haar feestweekend op gang met
een quiz! Deze zal doorgaan op vrijdagavond 21 april in het parochiecentrum van
Essen-Statie, naast het Chiroplein, vanaf 20u. Je kan je ploeg inschrijven door een
mail te sturen naar quintenvl@hotmail.com. Niet te lang wachten, want de
plaatsen zijn beperkt! We laten tot 35 ploegen toe van maximum 6 personen per
ploeg.

Zaterdag 22 april: TENTFUIF
Het hoogtepunt van ons weekend is natuurlijk de tentfuif! Deze gaat door in de
tent op het Chiroplein. Het concept blijft onveranderd: iedereen kan bij het
binnenkomen zijn eigen mugshot laten nemen in onze Photo booth, om het half
uur wordt er willekeurig een foto uitgekozen. Deze persoon wint een mugshotprijzenpakket! VVK=€4 en ADK=€5
Voorverkoop is binnenkort beschikbaar bij Leiding, Keti’s en Aspiranten Chiro
Happy-Dorp!

Zondag 23 april: KINDERNAMIDDAG + KUBB + FIETSTOCHT
Het feestweekend sluiten we af met activiteiten voor alle leeftijden. Het is dan
geen Chiro, omdat de leiding het dan te druk heeft met de organisatie. Toch
hopen we jullie allemaal deze zondag te zien op één van de activiteiten.
Kindernamiddag:
Ideaal voor de leden van 3 tot 12 jaar! Het thema van dit jaar is cowboys en
indianen, in dit thema zullen er verschillende spelletjes voorzien worden door de
aspiranten van Chiro Happy-Dorp. Achteraf krijgt iedereen nog een prijs en een
ijsje om de dag af te sluiten. Als jullie in Chiro-uniform komen kost dit slecht
€2.5, voor niet-leden €4. Voor de ouders voorzien wij een terras waar zij rustig
iets kunnen drinken en eten.
KUBB-tornooi:
Ook voor de oudere leden voorzien wij een leuke namiddag. Door het grote
succes van de vorige jaren, zal ook dit jaar een heus Kubbtoernooi doorgaan op
het veld van Happy-Dorp. Er zal worden gestreden om de medaille van
'Kubbtoernooi Happy-Dorp 2017' en een prijzenpakket.

PRIJS: €8
PLOEG: minimum 2 tot maximum 6 personen
AANVANG: 14u
PLAATS: Plein van Chiro Happy-Dorp (Kerkstraat Essen) naast de platgegooide
Venne
INSCHRIJVEN: voor 16 april door een mailtje te sturen naar
Kubbtoernooi.happydorp@gmail.com met vermelding van je ploegnaam en
contactgegevens van je ploegverantwoordelijke
(Wees er snel bij want het aantal inschrijvingen is beperkt!)

Fietstocht:
Ook hopen we op steun van ouders en grootouders, zij kunnen deelnemen aan
de fietstocht. Er is keuze tussen twee toeren:
- De grote toer: een route van 30 km voor €10/pp
- De kleine toer + kindvriendelijke activiteiten: een route van 15 km voor €8/pp
Dit gecombineerd met het concept ‘happen en trappen’. Onderweg worden er
verschillende stopplaatsen voorzien, waar jullie kunnen genieten van een hapje
of drankje gratis of tegen verminderde prijs bij enkele restaurants en cafés.
De route kan op de dag zelf worden afgehaald tussen 12 uur en 15 uur op het
terrein van Chiro Happy-Dorp (Kerkstraat 62b, Essen). Eens terug aangekomen
op de Chiro is er steeds een mogelijkheid om nog na te genieten op het terras.
Waar eveneens voor de kleinsten een springkasteel staat te wachten.
Twijfel niet langer en schrijf je in via chirohappydorp@hotmail.com . Vermeld
zeker je naam en het aantal personen. Betalen gebeurt de dag zelf.

Koers:
Als laatste zal ook de koers van die dag op groot scherm te zien zijn. Terwijl de
dochter of zoon druk bezig is met spelletjes te spelen, kunnen de ouders
genieten van de koers en een lekker pintje. Wat moet je nog meer hebben op
een zondagmiddag?

We hopen op jullie massale opkomst!
Jullie liefste leiding van Chiro Happy-Dorp

