
Maandblad Pinkels september ’18 

 

Liefste Pinkels, hieronder het maandblad met jullie activiteiten voor september. 

 

Zondag 2 September 2018 

Na een fantastisch kamp en uiteraard nog een hoop wilde 

zomeravonturen is het tijd om uit te zomeren op de dorpsdag 

van Achterbroek. Gekke fietsjes, springkastelen, 

glittertattoos en de grave “chiroglijbaan”, dat allemaal wordt 

een mooie afsluiter van de zomer.  

 

 

Zondag 9 September 2018 

Vandaag is onze laatste gewone chirodag met je oude groep 😭😭. Deze gaan we 

afsluiten in de heide. Dit is tussen de gewone uren van 14 tot 17 uur. Hopelijk 

kunnen we dan op enkele ouders rekenen die ons kunnen wegbrengen en weer 

komen halen. Een handdoek voor natte benen kan altijd van pas komen. 

 

 

Zondag 16 september 2018 

Vandaag onze aller laatste chirodag van dit chirojaar. Daarom gaan we met de hele 

chiro naar een pretpark! Jullie worden om 8:45 op de chiro verwacht. Om 9u vertrekt 

de bus richting Bobbejaanland! Die zal rond 18u 

jullie weer op de chiro afzetten. Vergeet zeker 

geen lunchpakketje voor ‘s middags en een 

beetje drinken voor overdag in een rugzakje.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 23 September 2018 

Startdag! 

Help! Help! We zijn al onze stewards en stewardessen kwijt. Kan jij ons helpen 

zoeken? Er vertrekken 2 vliegtuigen om 13:30 

aan de chiro die je in Achterbroek thuis komen 

halen. Vlieg je mee? Door middel van toffe 

spelletjes tot een goed einde te brengen, krijgen 

jullie tips over je nieuwe leiding. Hopelijk zijn jullie 

in staat met die tips de juiste stewards en 

stewardessen aan boord van de SS Pinkel te 

krijgen. En dan kan je met hun het nieuwe 

chirojaar invliegen. (meer informatie over de 

startdag en de vliegroutes in de startdagfolder die 

jullie nog in je bus krijgen of op het 

facebookevenement “Startdag Chiro Mejoca”)  

 

 

Tot dan! 

Kusjes knuffels en groetjes van jullie leiding! Arne, Lauranne, Lucas, Alice, Sven 


