
Programma pinkels 
 
Zondag 15 september: Kijk hier, kijk daar, startdag staat klaar!  
 
Zondag 22 september: Vandaag dopen we jullie tot stoere pinkels. Kom een keertje niet in je 
chirorok, maar in de vuilste kleren die je liggen hebt.  
 
Zondag 29 september: Geen chiro, jullie lieve leiding is op weekend 😟 
 
Zondag 6 oktober: Wie heeft de mooiste knutselkunsten? We komen het vandaag te weten.  
 
Zaterdag 12 oktober: Vandaag zetten we het stad op stelten! We verzamelen om kwart voor 
twee aan de hazen en wachten daar ook op mama en papa om terug naar huis te gaan! 
Vergeet zeker geen €1,5 voor een lekker vieruurtje.  
 
Vrijdag 18 oktober:  Geen chiro vandaag, maar het is wel dag van de jeugdbeweging! Vergeet 
niet om in je chiro uniform naar school te gaan!! 
 
Zondag 20 oktober: Hiep Hiep Hoera, vandaag vieren we feest voor alle jarigen op één dag!  
 
Zondag 27 oktober: Trek jullie griezeligste kleren maar aan want vandaag gaan we op 
halloweentocht!  
 
Zaterdag 2 november: Vanavond smijten we de beentjes los op de leukste kinderfuif van het 
jaar. Wij kijken er al naar uit om met jullie te dansen van  
 
Zondag 3 november: Geen chiro, de leiding moet uitslapen na het harde werken op de fuif.  
 
Zondag 10 november: Haal jullie schattigste gezichtjes maar boven want vandaag is het 
financiële actie!  
 
Zondag 17 november: Vandaag testen we hoe een hechte groep we zijn, we spelen 
vertrouwensspelletjes!  
 
Zondag 24 november: Kriko, meer informatie volgt! 
 
Zondag 1 december: Hopelijk zijn jullie braaf geweest dit jaar, want er komt hoog bezoek... 
 
Zaterdag 7 december: 18u30-20u30: Denk maar al eens goed na over wat jouw grootste talent 
is want vandaag organiseren we een grote talentenjacht!  
 
Zondag 15 december: Joepie, vandaag eten we boterkoeken en drinken we chocomelk op het 
kerstfeestje. Jullie mogen een cadeautje meebrengen van rond de €5 en vergeet geen euro 
voor het vieruurtje.  
 
Zondag 22 december: Geen chiro, vrolijk kerstfeest!  
 
Zondag 29 december: Geen chiro, gelukkig nieuwjaar! 
 


