
Tipperprogramma september – december 
15 september: Joepie eindelijk is het zover STARTDAG! Haal die chirorok maar van onder het stof voor weer 

een plezant jaar tegen te gaan.  

22 september: Wordt een echte tipper tijdens onze DI-DA-DOOP (doe zeker vuile kleren aan)  

29 september: GEEN CHIRO, de leiding is op weekend. We zien jullie volgende week terug :) 

6 oktober: Wie haalt de meeste likes, comments? We testen het uit bij het sterkste netwerkspel. Breng jullie 

gsm dus voldoende opgeladen mee.  

ZATERDAG 12 oktober: STAD OP STELTEN, we spreken om 13: 45 af aan de hazen op de markt. Allen in een 

volledig uniform :)! Voor een hele middag leuke activiteiten vragen wij 1,5 euro.  

VRIJDAG 18 oktober: Dag van de jeugdbeweging, toon jouw unieke chirorok aan alle vrienden!   

20 oktober: Vandaag gaan we centjes inzamelen voor ons weekend! Dus haal die verkoop gezichtjes maar 

boven voor op financiële actie.  

27 oktober: Trek je stevige schoenen aan en zorg dat je gecamoufleerd bent, zo val je niet op tijdens onze 

rechtendoortocht! 

ZATERDAG 2 november: Kom jullie dansbenen maar eens tonen van 19 uur tot 20.30 uur op de enige echte 

kinderfuif! 

3 november: GEEN CHIRO, de leiding slaapt nog na een hele nacht en ochtend  werken.  

10 november: Wie is de tipper die tot het uiterste gaat om een echte tipper universalis te zijn, ontdek het 

deze namiddag!  

17 november: Vandaag vieren we leidster Kiana haar verjaardag, joepie feest! #zeisjarigop16november 

24 november: Vandaag is het KRIKO, jammiee lekkere paardenworst. Verdere info volgt nog!  

1 december: Zie ginds komt de stoomboot in chiro Sint- Anna weer aan… Vandaag komt sint en piet op 

bezoek en spelen we de enige echte Sint en piet spel!  

ZATERDAG 7 december 19- 21 uur: Voor de examens beginnen willen we nog eens graag samen komen om 

heerlijk te koken, hierbij vragen wel 3 euro in plaats van 1 euro. 

15 december: Joepiee, kerstfeestje!! Breng allemaal een cadeautje twv €5 mee en €1,5 voor de overheerlijke 

boterkoek 

22 december – 5 januari: GEEN CHIRO, geniet van jullie welverdiende vakantie girls ☺   ! 

 

Rode kussen  

Leidsters Brenthe en Kiana  

XOXO 


