
Programma september - december  
 

Zondag 13/9: De start is gegeven, we maken er een topjaar van!  

Zondag 20/9: De klassieker der klassiekers. Trek jullie vuilste kleren aan,           

want vandaag is het Doop 

Zondag 27/9: Weet je nog hoe het was om een Pinkel of Tipper te zijn?               

Vandaag spelen we Survival of the Aspi’s! 
Zondag 4/10: It’s all about the money, want wij willen een kei coole             

gekke mega wijze reis maken! Haal jullie verkoopskills maar boven, want           

het is financiële actie. 
Zondag 11/10: De leiding is volop bezig lekkere pastasauzen aan het           

verkopen, dus geen Chiro. Vergeten jullie niet om ook iets te bestellen?  

Zondag 18/10: Kei originele financiële actie én de start van een           

topweek. Lijst met benodigdheden en meer informatie volgt nog! 

Vrijdag 23/10: Het is Dag van de Jeugdbeweging, vergeet jullie          

uniform niet aan te doen!  

Zaterdag 24/10: Na zo een mooie week waar we waarschijnlijk van de            

Chiro een zwijnenstal gemaakt hebben, moet er ook nog opgekuist          

worden. We gieten dit in een tof spel, joepie. Afspraak om 14u, zodat we              

wel eens goed kunnen uitslapen! 

Zondag 01/11: Vandaag is het een feestdag, maar voor sommigen onder           

ons misschien niet echt een feest :( Geen Chiro vandaag. 

Zondag 08/11: Leugens en bedrog: wie kan het best misleiden? We           

spelen Spyfall vandaag! 

Zondag 15/11: Er is er een jarig, hoera hoera! Feest voor jullie leiding.             

Oh ja, we gaan ook even naar de kerk! 

Zondag 22/11: Kriko. Meer info volgt nog! 

Zaterdag 28/11: Wat beter te doen in de winter dan een barbecue?            

Neem je eigen vleesjes mee! We verwachten jullie om 18u met €2. 

Zaterdag 5/12: Verstoppertje? Saai denken     

jullie waarschijnlijk! Ook als dit over heel       

Lokeren is? We verwachten jullie om 20u.  

Zondag 13/20: Ho ho ho, vandaag is het        

kerstfeestje, joepie! Neem allemaal een     

cadeautje mee ter waarde van maximum €5!       

Als jullie nog examens hebben, zijn jullie       

uiteraard welkom na de film. Nemen jullie ook        

€1,50 mee voor het vieruurtje?  

 

XOXO 

Jullie allerliefste leiding (p.s.: dit was onze eerste foto samen) 


