
PROGRAMMA TIPTIENS 

DECEMBER 2018 – APRIL 2019 
 

 

Zondag 23 december, zondag 30 december & zondag 6 januari: GEEN CHIRO 

Zaterdag 12 januari: van 20u – 22 u: Vanavond genieten we van een goed vettig frituur 

vergaderingske en leuke gezelschapsspelletjes. Een fleecedekentje om het extra gezellig te 

maken en een klein plekje vrij in de maag zijn een must. 

Vrijdag 18 januari: van 20 – 22 u: Ja, wij geven het toe, ook wij kijken graag eens een filmpje 

en al zeker als ontspanning tijdens onze examens. Of Chucky deze avond opnieuw aanwezig 

valt af te wachten. Dat fleecedekentje mag zeker terug mee. 

Vrijdag 25 januari: van 20 – 22 u: Vanavond halen we onze spirituele zelve naar boven 

tijdens een diepgaand Chiroscoopspel. 

Zondag 3 februari: Kom vandaag maar zo gezond mogelijk naar de chiro want vandaag 

worden jullie ziek in het ziek in de kliniek – spel. 

8-10 februari 2019: Hoera, we gaan op weekend. Meer info volgt. 

Zondag 17 februari: Vandaag moeten we stiekem spelletjes spelen want vandaag is de chiro 

ILLEGAAL. 

Zondag 24 februari: Dit weekend geen zware voorbereidingen voor Febe en Margot want 

deze zondag zijn wij terug lid. Jullie mogen ons verrassen met een originele activiteit. 

Zondag 3 maart: OPGELET: Vandaag mogen jullie jullie liefste mama of papa meenemen. Er 

volgt een heuse strijd tussen de tiptiens en hun mama’s en papa’s. 

Zondag 10 maart: Om een aantal gekke dingen te doen op kamp hebben we nog een beetje 

centjes nodig. We doen een tweede maar laatste financiële actie. 

Zondag 17 maart: Zorg dat jullie tegen deze zondag maar wat aan jullie conditie gewerkt 

hebben want we doen een lekker old school paracommando-spel. 

Zondag 24 maart: Stinken de tiptiens van de goesting? We ondervinden het vandaag. 

Zondag 31 maart: Tijd om snapchat terug cool te maken tijdens een snapchat-sluipspel. 

Zondag 7 april: Vandaag smelten we samen met de aspi’s want: hoe meer zielen hoe meer 

vreugd. Jullie mogen zich vandaag een Oosterse look aanmeten. 

Zondag 14 april: Vandaag mogen jullie de tiptiens vertegenwoordigen in opnieuw een 

legendarisch massaspel met heel de chiro. 

Zondag 21 april: GEEN CHIRO, we gaan paaseitjes rapen. 

Zondag 28 april: We verwelkomen jullie graag voor een spelnamiddag in de psychiatrie. 

 

XXX FEBE EN MARGOT XXX 


