
Programma februari - juni  
 
Zondag 7/2: Jade, Rhode, Kato, Chayenne, Fien, Frauke, Cato, Amber,          

Britt, Eva, Maité, Zara; jullie namen kennen we. Maar wie zijn jullie            

eigenlijk? Vandaag leren we jullie een beetje beter kennen! 
Zondag 14/2: We are strong independent women and we don’t need men.            

We spelen een valentijnsspel zonder jongens! 
Zaterdag 20/2: Verstoppertje? Saai denken jullie waarschijnlijk! Ook        

als dit over heel Lokeren is? We verwachten jullie om 20u. 
Zondag 28/2: Wij zijn helemaal niet tevreden over hoe Klaasje, Hanne en            

Marthe de oude K3 vervangen, dus vandaag doen we een nieuwe K3            

zoekt K3 inclusief verkleden! Hiervoor krijgen jullie nog een persoonlijk          

berichtje. 

Zondag 7/3: Weet je nog hoe het was om een Pinkel of Tipper te zijn?               

Vandaag spelen we Survival of the Aspi’s! 
Zaterdag 13/3: Doe warme kleren aan en goeie stapschoenen, want          

vanavond is het dropping! We verwachten jullie om 19u30 op de Chiro. 
Zondag 21/3: Aan wat denken jullie bij Pasen? Paaseitjes uiteraard!          

Vandaag is het financiële actie en verkopen we paaseitjes. 
Zondag 28/3: Secret Santa mocht jammer genoeg niet doorgaan, maar          

daarop hebben wij een initiatief bedacht: Secret Easter. Breng allemaal          

een cadeautje mee ter waarde van €5-€10. 

Zondag 4/4: Het is ontbijtactie, meer info volgt, maar hou deze datum            

zeker vrij. Vergeet zelf ook geen lekker ontbijt te bestellen! 

Zondag 11/4: Vandaag komen de mensen ons heerlijk biertje afhalen!  
Zondag 18/4: Een opwarmertje voor volgend jaar: vandaag geven jullie          

leiding!  
Zondag 25/4: Ondertussen is iedereen verjaard in tijden van Corona,          

maar die verjaardagen willen wij niet zomaar voorbij laten gaan! Vandaag           

is iedereen jarig en is het een groot feest :) 
Zondag 2/5: Vandaag komen alle gezelschapsspelletjes tot leven,        

spannend! 
Zondag 9/5: Een beetje fietsen en daarna een snackje eten is wat we             

vandaag gaan doen: sneukeltocht! Kom zeker met de fiets. 
Zondag 16/5: Zeep, water en sponsen. Meer hebben we niet nodig voor            

onze eigen carwash. Meer info volgt nog! 

Zondag 23/5: De zon zien opkomen met de beste vriendinnetjes en een            

lekker ontbijtje, joepie het is dauwtrip! We verwachten jullie om 5u ‘s            

morgens op de Chiro (indien de avondklok er niet meer is). 



Zaterdag 29/5: Jullie examens, wij examens. Dat wil zeggen: een          

gezellige filmavond. We verwachten jullie om 20u. 

Zaterdag 5/6: Vanavond is het onze laatste activiteit samen en we           

eindigen in schoonheid met een dessertenavond: iedereen neemt een         

dessertje mee en smullen maar! Ook hier om 20u op de Chiro. 

Zaterdag 12/6: Als laatste Chirodag vóór kamp mogen jullie nog eens           

leiding geven! Meer info volgt nog hoe dit zal verlopen.  


