KALENDER DECEMBER 2018 - JANUARI 2019
Vrijdag 30 november (19u-21u)
Tippers
Vandaag komt Sinterklaas langs! Maar die goedheilige man is al wat aan de oudere kant en is
toch wel niet zijn zwarte pieten vergeten in Spanje… Gelukkig gaan de tippers vandaag de
sint uit de nood helpen.

Tiptiens

Aspiranten
Be prepared voor een zot avontuur in het late avonduur!

Zondag 2 december
Sloebers
“Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht want er zijn stoute kinderen bij “☺
“En dan dag sinterklaasje dag dag dag dag tot volgend jaar” 

Pinkels
Joepieeee vandaag komt de sint op bezoek!!

Kwiks

Vrijdag 7 december (19u-21u)
Tippers
Battle der sexen: Wie is het sterkste geslacht?? Ps: de meisjes uiteraard 😉

Tiptiens

Aspiranten

Na al die examenstress is het tijd om te ontspannen

Zondag 9 december
Sloebers
Vandaag mogen jullie heel creatief zijn want we gaan knutselen, joepie! Wij zijn benieuwd
naar al die kleine knutsenaars!

Pinkels
Hoe goed kennen jullie de leidsters?

Kwiks
Haal de creativiteit in jullie naar boven, want wij gaan knutselen!!

Vrijdag 14 december (19u-21u)
Sloebers
Zet je mooiste kerstmuts al maar op want het is Kerstfeestje van 18uur-20uur! Iedereen mag
een cadeautje meenemen (maximum €5) voor een andere Sloeber!

Kwiks
Helaas kunnen de leidsters op zondag geen chiro geven, maar gelukkig kunnen ze op vrijdag
wel!
Kom dus maar allemaal om 19u af naar de chiro voor een spetterend kerstfeestje.
Gelieve een cadeautje te voorzien van max. €5. Tot dan xxxxx

Tippers
Het is de laatste chiro van 2018 en die sluiten we af in stijl. Jullie mogen allemaal jullie
mooiste kleren aantrekken en een cadeautje meebrengen twv 5 euro.

Tiptiens

Aspiranten

Go giiiiirls!!! Tijd voor pauzzzzze!!! Weg met die boeken en kom ons maar op de chiro
bezoeken!!! Mega wijssss tis da dak peisssss

Zondag 16 december
Pinkels
Voodoospel

Vrijdag 11 januari (19u-21u)
Kwiks
Ladies @the movies
Tippers
We maken er een GEZELlige avond van met GEZELschapspelletjes, als dat geen goed idee is!
Tiptiens

Aspiranten

Zondag 13 januari
Sloebers
Vandaag reizen we de wereld rond op zoek naar een nieuw avontuur

Pinkels
Vandaag zijn we in sprookjesland

Vrijdag 18 januari (19u-21u)
Sloebers
Jullie worden van 18uur-20uur verwacht in de SUPERFANTASTISCHE sloebercinema

Kwiks
Vanavond houden we battlenight.
Bereid jullie maar voor, want het wordt de moeite!

Tippers
Jawel, vandaag worden jullie NOG meer verwend dan op andere chirodagen!

Tiptiens

Aspiranten
Aspi’s goes benidorm bastards xpxd

Zondag 20 januari
Pinkels
Teletijdsmachine

Vrijdag 25 januari (19u-21u)
Aspiranten

Maar eerst nog een kweetniehoewijs spel op de chirooow

Zondag 27 januari
Sloebers
Vandaag halen we ons creatiefste talent naar boven!

Pinkels
Help grote smurf en smurfin om de rest van de smurfen uit de klauwen van Gargamel te
redden!!!

Kwiks

Tippers
Wie heeft de gastheer vermoord? Waar? En met welk wapen? Onderzoek alles om het
mysterie te ontrafelen. Zo word je de winnaar van Cluedo!

Tiptiens

Extra mededelingen
Beste ouders, vrienden, sympathisanten,...
Zoals iedereen weet bouwen wij aan onze nieuwe lokalen. En omdat vele handen licht werk
maken, doen we beroep op jullie! Zie je het zitten om af en toe een handje toe te steken?
Stuur gerust een berichtje naar onze Facebookpagina en wij bezorgen jullie alle info.

Ook organiseren we dit jaar opnieuw een actie voor ‘de Warmste
Week’. Meer info volgt nog…

