
Tito Maandlijst NOV-DEC 
 
- 5 november: Bosdag! Vandaag gaan wij allen een leuke dag 
doorbrengen in LIedekerke bos 
dus trek je warme jas maar aan 
en je gummi botten ook. Wie 
weet wat je zal beleven? van 
14h tot 17 aan de ingang van 
liedekerke bos (Ed 
Shelfhoutstraat) 

 
- 12 november: 11.11.11! Vandaag gaan de 
hulporganisatie 11.11.11. helpen door 
belleken trek te spelen aan elk huis in 

Denderleeuw we verzamelen aan het Kasteeltje van 14h tot 
17h 
 
- 19 november: kuis je oren maar 
eens goed uit want vandaag doen we 
de GROTE muziek quiz 2017 van 14h 
tot 17h op het lokaal. - --
--- 24&25 november: heb je honger kom dan naar zaal De 

Vrede op het dorpplein voor ons jaarlijks friet festijn! Van 18 tot 
21 ik zie jullie daar . 
 
- 26 november: te veel frietjes gegeten, geen chiro vandaag  

 
 
 
 



- 3 December: SCHOKKEND NIEUWS, 
er is iemand met een ouwe stoomboot 
de Dender opgevaren, ze zeggen dat 
het ruim vol zit met speelgoed & 
chocolade. Gaan we eens ziens wat 
daar allemaal gebeurd, van 14h tot 17h 
op het lokaal. (kan uitlopen) 

 
 

- 10 December : zet jet zilverpapieren hoedjes maar 
op want vandaag lossen wij het grootste mysterie 
op dat er ooit geweest is. Maar Sshhh het is 
allemaal top geheim, het enige dat ik kan zeggen is 
dat het van 14h tot 17h is op het lokaal (breng €5 
mee voor kerstmis) 

 
- 17 December: ik hoor popcorn 

ploffen & limonade bruisen want 
vandaag gaan we ons eens lekker 
opwarmen in onze zelfgemaakte 
cinema! Van 14h tot 17h op het 
lokaal. (breng €5 mee voor 
kerstmis) 

 
- 22 December: vandaag is het ons 

kerstfeestje, jipie  We gaan alle 
kerstmis tradities afgaan, Allemaal dus 
bereid je voor op een aparte kerst! Van 
18h tot 20h op het lokaal 

 
- 31 December: geen chiro vandaag maar 

een gelukkig nieuwjaar & tot het 
volgende   


