
Allercoolste givers en ouders, 

Hieronder kunnen jullie al onze activiteiten terugvinden voor de volgende 

maanden van het scoutsjaar. Er staat ons heel wat leuks te wachten, neem snel 

een kijkje! 

 

 

Io Vivat. Io vivat. Nostrorum sanitas. Hoc est amoris 
poculum. Doloris est antidotum. 
Io Vivat. Io vivat 
 
Met deze woorden begint iedere cantus.  
Maar geen paniek, wij gaan alle latijnse termen 
achterwege laten en gewoon luidkeels meezingen 
met de allerlaatste hits en ondertussen een goed 
glas drinken!  
 
 

 

 

We gaan sjorren!  

Samen met de leiding gaan jullie de 

allergraafste dingen maken. Kom naar de 

vergadering om te beslissen wat we 

gaan bouwen! 

 

 

 

 
 
Er hangt liefde in de lucht, want vandaag is het Valentijn! 
Gaan we Valentijn vieren of juist niet? 

Kom jij mee ontdekken wat we vandaag gaan doen?  

 

 

 

 

Zaterdag 1/02 Cantus                         14-17 uur 

Zaterdag 8/02 Sjorvergadering     14-17uur 

Zaterdag 15/02 Valentijn!                  14-17 uur 



 

 

 

Vandaag gaan we feesten in ons 

zichtbaarste outfit. Doe allemaal 

iets fluo aan zodat we jullie zeker 

zijn in het donker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan op weekend! En dit samen met 

alle givers en jins van het district.Voor meer 

informatie verwijzen wij jullie graag door 

naar de mail “Districtsweekend”.  

 

 

 

 

Dit weekend is het groepsweekend! 
We gaan met heel de scouts op weekend. 

Verdere informatie volgt nog! 
 

 

Zaterdag 22/02 Fluofuif           14-17uur 

Zaterdag 29/02 Vakantie! 

Zaterdag & Zondag 7-8/03    Districtsweekend    

  

Zaterdag 14/03 Groepsweekend 

 Vandaag is er geen scouts, want jullie 

hebben vakantie! 

Geniet allemaal van jullie vrije tijd! 



Zondag 29/03 Inclusie-vergadering      

Zaterdag 4/04 Zwemmen           14-17uur 

Zaterdag 11/04 Blote voetenpad               14-17uur 

 

Hopelijk hebben jullie allemaal kleren aan die vuil 

mogen worden, want de givers gaan naar de Vuile 

Spelen! 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
Blijven zwemmen, blijven zwemmen… Deze wijze 

woorden van Dory (de blauwe vis in Nemo) gaan wij 

vandaag ter harte nemen want: Wij gaan zwemmen! 

Wat breng je zeker mee: 

- handdoek  

- zwemgerief 

We spreken af aan de voorkant van het zwembad van 

Brasschaat! 

Adres: Elshoutbaan 17, 2930 Brasschaat 

 

 

Vandaag trekken we onze schoenen uit en 

gaan we op onze blote voeten op avontuur!  

We spreken af aan recreatiedomein  

De Schorre: Schommelei 1, 2850 Boom. 

Zaterdag 21/03 Vuile Spelen                                         14-17uur 

Vandaag komt scouts Mariaburg 

ons allemaal nieuwe spelletjes 

leren! 

Adres: Scouts Mariaburg 



Zaterdag 18/04 Verrassing!               14-17uur 

Zaterdag 25/04 Leidingsweekend 

Zondag 3/05 Districtsdag 

Zaterdag 9/05 Pretpark 

 

 

Wat er vandaag op de planning staat is een 

verrassing! Kom jij mee ontdekken wat er 

vandaag allemaal gaat gebeuren? 

Maar: kom allemaal verkleed als jouw idool! 

 

Vandaag is er geen scouts! 

De leiding gaat op weekend om elkaar beter 

te leren kennen. 

 

 

 

Opgelet! Vandaag is het scouts op zondag! 

Het is inclusie – vergadering. Dat wil zeggen 

dat wij met heel Akabe De Zonnepinkers 

een namiddag spelletjes spelen met een 

andere scoutsgroep.  

Zo leren we ook nieuwe kinderen kennen. 
Leuk hé?! We verwachten jullie dan ook 
allemaal in Hof ter Bist! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eindelijk is het zover,  pretparkvergadering !!!!  

Een brief met concrete informatie volgt nog! 



Zaterdag 16/05    50 jaar Zonnepinkers   

   14-17uur 

Zaterdag 23/05 Zee 

Zaterdag 30/05 Slotvergadering     14-17uur 

Vandaag is er geen vergadering, maar zijn jullie wel 

allemaal welkom op de scouts om samen het 50-jarig 

bestaan van de Zonnepinkers mee te vieren! 

 

 

Met de trein naar Oostende, 

tjoeketjoeketuuut, want door woont 

mijn harte dief tjoeketjoeketuutuut. 

Met de trein naar Oostende…. 

Net zoals Spring gaan wij ook met de 

trein naar Oostende!  

Wat neem je mee: treinpas en 

eventueel begeleiderskaart, rugzakje 

met boterhammen en drinken, een 

regenjas en goede stapschoenen. 

Concrete informatie volgt nog! 

 

 

 

Wat is het scoutsjaar weer voorbij 

gevlogen! We zijn alweer aan de 

laatste vergadering gekomen. Wat we 

vandaag allemaal gaan doen is nog een 

verassing. We hopen dat jullie talrijk 

aanwezig zullen zijn. 

 

 

 

 

 

 



 

Belangrijke data: 25 juli – 1 augustus kamp 

 
Als jullie eens een keertje niet kunnen komen is dat helemaal niet erg, maar 
dan weten wij dit graag! Je kan dit laten weten via een e-mailtje op 
givers@zonnepinkers.be of via een van onderstaande gsm-nummers. Je kan 
het ons ook altijd laten weten voor of na een vergadering. 
 


