
Programma Tiptiens februari-maart-april-mei 
 
Dag liefste tiptiens, 
 
ziehier ons spetterend programma voor de komende maanden! Een beetje sport, beetje chill, 
beetje eten & drinken, beetje creativiteit,... Maar vooral heel veel plezier! We hopen dan ook 
dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn!  
 
Tot op de chiro! 
 
X Jullie lieve leidsters Karolien, Bo & Lieselot X 
 
 
13/02  De beste hobbykok van de tiptiens! Wat we maken 
blijft nog geheim, maar het zal jammie zijn!!!  
 

 
 
 
 
 20/02  Sporty Spice of Melanie C zou met deze 
 chironamiddag heel blij zijn! Rarara...  
 
 
 
 
 
 

 
 
Zaterdag 26/02  Vandaag maken we Oilsjt onveilig! Kom allemaal verkleed alsof het 
carnaval is (ook al is het een weekje te vroeg daarvoor) maar draag ook je chirorok! Afspraak 
om 13u aan het station van Liedekerke. We zullen daar terug zijn rond 18u! 
 
27/02  Geen chiro aangezien jullie gisteren al actief waren! Bovendien is het vandaag 
ook parochiefeest en moet de leiding de handen uit de mouwen steken... Allemaal komen 
eten is de boodschap! 
 
 
06/03  Diamonds are a girl's best friend! Haal jullie 
creativiteit maar boven want vandaag staat alles in het teken 
van de BLINGBLING!  
 
 
 
 
 



13/03  Het is bijna valentijn!! Deze zondag staat dan ook de liefde 
centraal! ;-) ... Na nader bekijken van deze planning: “Ahja, tis just, da was  
vorige maand! OEPS! Ma eigenlijk moet het elke dag valentijn zijn e?? :-)” 
 
Tip: 
 “I'm	 looking	 for	 love.	 Real	 love.	 Ridiculous,	 

inconvenient,	 consuming,	 can't-live-without-each-

other	 love.”	 

 
20/03  We gaan samen naar het toneel 'Romeo & Julia' van Jong Motoen gaan kijken! 
Dat wordt morantisch! :-) 
 
27/03  De leidingsploeg is op weekend, dus geen chiro! Zo kunnen jullie goed kunnen 
studeren! ;-) 
 
02/04  Vandaag houdt de leiding een taartenverkoop! Misschien komen we dus wel 
langs om jou een heerlijke taart te brengen! ;-) Meer info (ivm bestellingen) hierover volgt 
nog. 
 
03/04  Geen chiro aangezien jullie examens hebben... We denken aan jullie ladies!! Nog 
even volhouden en tis vakantieeeeeeeeeeeeee! :-) 
 
10/04  Laat je hakjes maar thuis vandaag want er staat een stevig bosspel op het 
programma!! Be there or be nen onoeëzeleir! 
 
17/04  Vergeet je fiets niet want we maken een fietstocht naar een geheime locatie!  
 
22/04- 23/04  We gaan op weekeeeend!!! Meer info volgt nog maar hou deze dagen vrij! 
We vertrekken vrijdag in de voormiddag en komen zaterdagavond terug aangezien het 
zondag Pasen is!   
 
24/04  Geen chiro: Pasen. 
 
Vrijdag 29/04  QUIZ MY ASS in De Warande! We verwachten dan ook dat de tiptiens bij 
de top 5 eindigen! :-) 
 
01/05  Geen chiro: dag van de arbeid 
 
08/05  We gaan naar InSpelenOp in Dilbeek! We zullen de andere chiro's daar is laten 
zien dat de tiptiens geen mietjes zijn! ;-) 
 
15/05   D-Day... Vandaag gaat het gebeuren... Spannend... Wat zou het zijn? Kleine tip: 
Doe kleren aan die vuil mogen worden..hééééél vuil..zo vuil dat ze weggesmeten mogen 
worden... Misschien kan je nu al raden wat er op het programma staat??:-) Als je deze 
namiddag doorstaan hebt, krijg je eeuwig respect van ons! Dus ALLEMAAL komen!!! 
 



Vrijdag 20/05  Oh yes it's ladiesnight and the feeling's 
right, oh yes it's ladies night, oh what a night! Vanavond 
drinken we lekkere cocktails en zetten we ons keelgat nekeer 
open! ;-) Bovendien maken de leidsters de heerlijkste hapjes 
voor jullie klaar, als da geen luxe is?!  
Dresscode: Iedereen wordt verwacht met een bloem in het 
haar en vuurrode lippen!  
Waar en wanneer? Op de chiro van 19u tot 22u!  
 
22/05  Geen chiro  
 
 


