
Programma pinkels (8oktober t.e.m. 10 december) 
8 oktober 

Vandaag gaan wij de pinkels leren wat discipline, 

doorzettingsvermogen en uiteraard plezier is. Ze gaan zich mogen 

uitleven in een zot legerparcours met alle bijhorende elementen! Ze 

worden allen verwacht in legeruniform om tot 

echte soldaat omgevormd te worden! Na het 

harde werk worden ze beloond op een feestje 

als voorbereiding voor de kinderfuif! (mee te 

nemen: leger kleren. Belangrijk: kinderfuif  20/10) 

 

15 oktober 

Storm op zee, storm op zee! Vandaag gaan de pinkels racen met 

boten die ze zelf in elkaar hebben gestoken! Alle wind in de zeilen, 

wie zal er als eerste aan de finish geraken? (mee te nemen: plastiek 

flessen)  

 

 

22 oktober 

Na een lang feestweekend neemt de leiding eindelijk een dagje rust, we zien jullie volgende week 

graag allemaal verschijnen! Maar 21 oktober is het onze mega bangelijke kinderfuif waar jullie je 

altijd mogen komen uitleven! 

 

29 oktober 

 

Uch! Vandaag gaan wij als echte indianen op pijlentocht! Zullen we de weg 

kunnen terugvinden? (mee te nemen: indianen kleren)  

 

 

Belangrijk: Vandaag is het ook uniformenpas op de chiro. Tussen 13.00 en 14.00 kunt u ons vinden 

in de lokalen. Uniformen worden besteld, maar wel liefst ter plekke betaald.  

 

5 november 

Vandaag komt de oud-leiding van vorig jaar afscheid nemen, en wij gaan ze eens lekker in de watten 

leggen! Met een leuk cadeautje en een hart gevuld met liefde zullen ze hun Chiro carrière met een 

lach kunnen afsluiten! 



12 november 

Met vuur spelen. “Doe jij dat thuis ook?” Nee, maar op de chiro 

wel! Vandaag maken we de grootste, coolste en mooiste 

stekskesbaan die we ooit gezien hebben!  

 

 

19 november 

Vandaag gaan we een groots avontuur beleven in het bos! Kampen bouwen, vlaggen stelen, noem 

maar op! (mee te nemen: fiets) 

26 november 

Op een koude en natte herfstdag gezellig een filmpje kijken? Dat kan! Wij gaan deze zondag namelijk 

een filmdag organiseren! (verdere info volgt nog) 

 

 

 

 

 

 

3 december 

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! Ben jij braaf geweest dit jaar en heb je zin in een knuffel van 

Sinterklaas? Kom dan zeker naar de chiro, want hij heeft ons vorig jaar beloofd dat hij zou komen!  

 

 

 

 

 

 

10 december 

Wie geraakt als eerste bovenaan de ladder? Daag jij je vriendjes graag uit om te kijken wie de 

sterkste is? Kom jezelf bewijzen tijdens onze grote laddercompetitie!  

 

 

Tot zondag! Groetjes Sven, Lauranne, Arne, Alice en Lucas! 


