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Achter de schermen bij de redactie
We spraken met de hoofdredactie van Aspimeiden 20-21.
Wie zijn ze eigenlijk? Waarmee vullen ze hun dagen?
De meiden hebben het uitgebreid over hun doen en laten.
- Dag meiden, hoe gaat het met jullie?
Sarah: hallo! Goed goed. Net op kot
toegekomen na weer een toffe zondag!
Neneh: Hey, ja gaat goed! Inderdaad
alweer een zalige zondag gehad!
- Hoe ziet jullie weekplanning er zoal
uit?
Neneh: gho, in de week zitten we samen op
kot (in Gent nvdr.), en gaan we naar school
of ja nu online les volgen, door corona he
ge kent dat... da's ook niet alles ze.
Sarah: ja inderdaad, wel leuk dat we elkaar
hebben op kot! zo samen is echt gezellig.
- En naast jullie studies?
Sarah: afspreken met vriendinnen, samen
koken of gaan eten. Series kijken: netflix &
chill he! We fitnessen ook twee keer in de
week!
Neneh: ja inderdaad, naar de fitness gaan.
En bij mij eigenlijk hetzelfde: café'tjes,
resto'kes,... en op zondag werken we bij
bakker Brent.
- Amai drukke agenda!
Neneh: klopt, maar zo hebben we het
graag he!

- Jullie zijn precies wel vaak samen!
Dan ken je elkaar wel goed he?
Kunnen jullie elkaar omschrijven in 3
woorden?
Sarah: Ow! euhmmmm sowieso al chaotisch!
En dan nog... Hilarisch, en empatisch denk ik.
Neneh: Sarah is georganiseerd, meelevend en
slim... ale hoe zeg je dat? Verstandig!
- Goed team dus! En nu samen bij de
aspiranten. Impulsieve beslissing?
Sarah: Neen, we hadden dit wel al enkele
maanden in ons hoofd eigenlijk, onze lezers
wisten dit waarschijnlijk al, he Nenie?
Neneh: haha ja oeps, ik had natuurlijk mijn
mond al voorbij gepraat. Dat broodje was al
gebakken ah ja!
- Waarom wilden jullie zo graag de
aspiranten?
Sarah: ze zeggen altijd dat je je
chirocarrière moet afsluiten met een
knaller, bij deze!
Neneh: Inderdaad, we wisten op voorhand
dat we ons met die groep meiden kapot
gingen amuseren, dus was een logische
keuze!
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- En hebben jullie grootste plannen?
Neneh: ja een aspijaar is sowieso groots,
als aspirant mag je al wat meer. We
hebben aspifest, kerstfeestje, enzovoort.
Persoonlijk kijk ik het meest uit naar de
leefweek, hebben we al leuke plannen
voor!
Sarah: ja inderdaad, die is nu on hold
gezet, maar reken er maar op: de seconde
dat het kan zal er eentje zijn!

Hebben
jullie
zelf
nog
vragen,
opmerkingen of suggesties voor jullie
leiding, laat het hen weten via
+32491590488 (Neneh)
+32493167083 (Sarah)
of via
neneh_moyson@hotmail.com
croessarah@gmail.com

- Kunnen jullie daar al iets over kwijt?
Sarah: nope, geheim!
- Jullie hebben een leuk programma
voor de meiden in petto heb ik gezien!
Neneh: ja, bijvoorbeeld de Silent Disco
wordt echt de max, andere leiding gaat
jaloersss zijn!
Sarah: ja programma's zijn leuk, maar we
zouden echt een dag kunnen vullen met
gewoon luisteren naar de meiden hun
verhalen en avontuurtjes. Eventueel de
muilmuur aanvullen! (Lacht).
- Klinkt heel gezellig. Dat wordt een
leuk jaar!
Sarah: ja sowieso, we laten ons niet
tegenhouden door de cor!
Neneh: inderdaad, we maken er echt het
beste van, dit wordt ongetwijfeld een
topjaar.
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PROGRAMMA
20/09

The unpredictable hungergames. Kom met de
fiets want we trekken naar het bos!

27/09

Baking cookies and spilling the tea

04/10

1840 dorpsspel: actrices in wording ofwa??

11/10

Geen chiro want Cools heeft cor

18/10

Gezamenlijk rouwen want normaal zou
leefweek nu van start gaan :(( Maar dat halen
we in, we vullen deze zondag met dierenspelletjes
Vergeet jullie brein niet mee te brengen, we
doen een quizzzzz
Koken: Yasmina

24/10
01/11

Koken: Kato B.
Koken: Jaad
Koken: Aylin

Allerheiligen - geen chiro :(
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08/11
14-15/11
22/11
29/11

Kaartspelen en gezelschapsspelletjes, maar een
beke ruiger
Koken: Lize
Mosselfeest: geen chiro, info volgt
Christus Koning: wat we vandaag doen is nog
een verrassing. Mis start om 11u30!
Silent Disco: breng koptelefoon of oortjes
mee!! We goan djensen.
Koken: Nona

6/12

Sinterklaas komt langs! Het is examenchiro,
vanaf 17u.

13/12

Weer examenchiro, kom keer af om te
ontspannen, relaxen, massage!

19/12 of
20/12

Kerstfeestje!!! Meer info volgt!

27/12

Geen chiro!

03/01

Geen chiro!
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Hé, het is oké
Om direct een fles te bestellen
gewoon voor uzelf. 1 glas aub

om een
aftelkalender
te hebben
voor 't kamp.
Nog 263 keer
slapen!!

om nog een kater te hebben
als de chiro begint...
om kwart na 3

om de aspiboys toch een

om jullie leiding
te missen in de
week <33

beke margi te vinden

#safetygreen??wtf

euh echt ni oké:

om onze leefweek af te schaffen :((
maar we geven de hoop nog niet op!
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