
Programma September-December 
 
Zondag 15 september: Wanneer jullie dit programma zien, is startdag al gepasseerd… 
Joepieee want de aftrap van een nieuw jaar is gegeven!  
 
Zondag 22 september: Tradities zijn er om in ere te houden. Trek jullie vuile kleren aan 
want vandaag moeten jullie bewijzen dat jullie aspi-waardig zijn. 
 
Zondag 29 september: Oooh jammer, GEEN CHIRO vandaag… De leiding is op 
leidingsweekend, tot volgende week!  
 
Zondag 6 oktober - vrijdag 11 oktober: Iedereen heeft wel zijn slechte kantjes. Hoe kom je 
deze beter te weten dan met elkaar samen te leven? Maak je valies voor leefweek. Meer 
info volgt.  
 

Zaterdag 12 oktober: Vandaag zetten we samen met alle Lokerse jeugdbewegingen 
de ‘stad op stelten’. Breng €1,5 mee voor een lekker vieruurtje.  

 
Vrijdag 18 oktober: Uniformen, passé? Nee hoor, en zeker vandaag niet! Show het 
mooiste uniform van Vlaanderen maar op ‘dag van de jeugdbeweging’.  

 
Zondag 20 oktober: 5000 likes, 268 retweets maar vooral 70 comments op die ene post? 
Welke aspi heeft het sterkste netwerk? #likeslikeslikes #hashtag  
 
Zondag 27 oktober: Haal jullie verkoopskilzzz maar boven want we hebben geen ezel die 
geld schijt ;-). Het is financiële actie.  
 

Zaterdag 2 november: Dansen, zingen, maar vooral jassen aannemen. Het is weer 
tijd voor de zalige, grote, megafantastische ‘THE BIG BANG’. 

 
Zondag 10 november: Groen geel blauw rood? Of zit blauw ook in de code? Ook al is het 
zondag, haal jullie verstand maar boven om de juiste code te ontcijferen van mastermind.  
 
Zondag 17 november: Het geld groeit jammer genoeg nog steeds niet op onze rug dus 
nogmaals een financiële actie. Vandaag verkopen we Lotus koeken en vliegen al jullie 
reeds bestelde zakken (hopelijk) de deur uit.  
 
Zondag 24 november: Ploeg door de week, zondag met de pastoor, aspi’s zijn 7 op 7. 
Joehoee. Doorploeg de week, zondag is’t Kriko, aspi’s zijn dat is pas paardenworsten eten. 
Aspi’s zijn dat is pas paardenworsten eten. Joehoeee.  
 

Zaterdag 30 november: De examens komen eraan snif snif. Waaruit bestaat je 
leven? Studeren, slapen, maar vooral: eten! Daarom gaan we vanavond gezellig met 
z’n allen koken. Breng €3 mee.  

 



Zaterdag 7 december: Het vreselijke gevoel van een gebroken hart. Het enige dat 
helpt is heel heel hééél veel wenen, een knuffel van je vriendinnen en een grote pot 
Ben&Jerry’s. We spelen het grote Break-Up-spel.  
 
Zondag 15 december: Oh boterkoek, oh boterkoek, wat is die chocomelk toch zo zoet. Het is 
kerstfeestje! Breng allemaal een kadootje mee van rond €5 en €1 voor die fantastische 
boterkoek en warme chocomelk.  
 
Zondag 22 december: GEEN CHIRO, vrolijk kerstfeest!  
 
Zondag 29 december: GEEN CHIRO, gelukkig nieuwjaar!  
 
Zondag 5 januari: GEEN CHIRO, koop een taart en vier het, want er zijn nog geen 
feestdagen genoeg. Maar stik er niet in, want we hebben jullie nog nodig. 
 

Oranje groetjes 
Jente & Fien  


