
Programma Tiptiens september - december 
 
13/09: Vandaag staan we op met een lach, want het is startdag! 
 

20/09: Trek jullie vuile kleren aan, want wij gaan er tegenaan! Vandaag            
is het doop, dus heb maar geen hoop! (doe vuile kleren aan) 
 
27/09: Vandaag gaan we niet pokeren maar ontdekken we Lokeren.          
Kom allemaal met de bicyclette, zo zien jullie misschien Helena haar tet.            
(kom allemaal met de fiets) sneukeltocht. 
 
04/10: Het is weer de leukste tijd van het jaar want financiële actie is              
daar. (kom allemaal met de fiets) 
 
11/10: Lekkere Pasta à la Chiro Sint - Anna bestellen, dat kan je maar              
beter doorvertellen! Geen Chiro! 
 
Vrijdag 23/10: Voor één keer zeggen we vaarwel tegen de dresscode,           
want onze Chirorok dat is pas echte mode. Dag van de jeugdbeweging 
 
18/10: Wie kan het meeste records verbreken dat zullen we vandaag           
eens bespreken. Guines zondag of records 
 
25/10: Dilemma hier, dilemma daar het wordt een moeilijke keuze, echt           
waar! Dilemma-namiddag 
 
01/11: Vandaag is het een heilige dag, we staan er volgende week weer             
met een lach. Geen Chiro  
 
08/11: Wie is jouw ultieme win? Noah, Marco of Flynn. De match van             
the kissing booth serie 
 
15/11: Wie wint deze strijd en wordt als eerst bevrijdt? Paralympische           
namiddag 
 



22/11: Eerst gezellig in de mis en dan paardenworsten en vegetarische           
balletjes, als ik mij niet vergis! KRIKO  
 
29/11: We spelen vandaag iets ruw met veel getrek en geduw! Ruwe            
spelen 
 
Zaterdag 5/12: A fritexvergadering a day keeps the doctor (not) away.           
PS: niet te veel eten ;)  
 
13/12:Chocomelk en koffiekoeken we gaan weer gezellig samentroepen.        
Breng een cadeautje mee van €5 en €1,5 voor het vieruurtje. Kerstfeest 
 
20/12 - 03/01: Nu gaan de we de feestdagen vieren, daarna kunnen we             
samen met ons kont zwieren. Geen chiro! Geniet van jullie vakantie en            
de feestdagen!  
 

Blauwe groetjes! XOXO 
Helena, Brenthe en Kiana 

 

 


