
 

 

PINKERTJE JOGI’S 

September 2021 – Begin Januari 2022 
 

Het nieuwe scoutsjaar staat in de startblokken! Er staan weer heel wat leuke 

vergaderingen gepland! Wij zijn er alvast klaar voor, hopelijk jullie ook! 

 

Belangrijke data:  

- 19/09: Startvergadering  

- 11 tot 13 maart: Groepsweekend 

 

Zaterdag 18 september  14u-17u  Startvergadering 

 

Joepie de scouts begint!! Vandaag zien jullie de leiding van vorig jaar 

terug en komen jullie te weten wie je nieuwe leiding wordt. Wij 

hebben er alvast heel veel zin in! 😀 

Tot zaterdag! 

 

 

 

Zaterdag 25 september  14u-17u  Kennismakingsvergadering 

 

Vandaag maken we kennis met de scouts en 

met elkaar. Als de scouts voor jullie nog 

geheimen heeft, zullen we die vandaag samen 

ontrafelen. We verklappen graag al één ding: 

DE SCOUTS IS MEGA LEUK! Maar dat is 

geen geheim natuurlijk 😉 

  



 

 

Zaterdag 2 oktober  14u-17u  Groenten en fruit vergadering 
 

🎵 Een grote banaan uit Afrika die danste de hele dag… 🎵 

En die banaan bracht al zijn groenten- en fruitvriendjes mee. Kom 

maar snel naar de scouts om te ontdekken wat een fun dat is!  

 

 

Zaterdag 9 oktober  14u-17u  Familievergadering 

 

Ooh! Vandaag is het geen scouts. 😕	Maar er is ook goed 

nieuws, jullie kunnen heel de zaterdag leuke dingen doen 

met jullie familie. Da’s ook gezellig! 😉  

 

Zaterdag 16 (19u) tot zondag 17 (tot 11u) oktober  Nachtje lokaal 
	
Jullie zijn vandaag allemaal welkom op ons 

scoutslokaal op zaterdag om 19u. We hopen 

dat jullie je buikjes thuis al rond gegeten 

hebben want we gaan een avond tegemoet 

vol met leuke spelletjes! Daarna blijven we 

samen op het scoutslokaal logeren! 

Zondagochtend sluiten we af met een gezellig ontbijt. Wij kijken er al naar uit!  

 

Belangrijke info: 

- Start op zaterdag om 19u 

- Neem een pyjama, tandenborstel, tandpasta en propere kleren mee 

- Neem een matrasje of veldbed, een slaapzak en een kussen mee 

- De kinderen mogen opgehaald worden op zondag om 11u 

  



 

 

Zaterdag 23 oktober  14u-17u  Levende gezelschapspellen vergadering 

 

Wij houden van gezelschapspellen, toch als we kunnen 

winnen 😉. Wat is jullie favoriete spel? Vandaag komen de 

lievelingsspellen van de leiding tot leven. We spelen ze in 

levensgrote versie. Benieuwd welke spellen wij gekozen 

hebben? Zou de leiding tegen hun verlies kunnen? Daar 

komen jullie vandaag achter 😊.  

 

Zaterdag 30 oktober  ???  Halloweenvergadering 
 

🎵 Op alle Vampierenbals is de vampierenwals het grote 

hoogtepunt om middernacht. Alle Vampieren gaan dan in 

een ronde staan, geven elkaar de hand en zingen zacht. 🎵 

Als je dit liedje kent, weet je dat het hoort bij Halloween. 

Vandaag draait de vergadering rond griezelen en spoken. 

Maar gaan we ook de vampierenwals dansen? Jullie zullen 

naar de scouts moeten komen om dat te ontdekken. 🎃  

 

Zaterdag 6 november  14u-17u  Reisje rond de wereld vergadering 

 

We maken een reis rond de wereld. Op onze reis zullen we leuke, 

grappige en spannende avonturen beleven. Benieuwd welke landen 

we gaan zien? Maak jullie dan maar klaar voor een middag vol 

plezier.  

  



 

 

Zaterdag 13 november  14u-17u  Niet-Verjaardagsfeest vergadering 

 

Hoera!!! Vandaag vieren we feest! Welkom op ons 

niet-verjaardagsfeest. We vieren dus feest maar 

er is niemand jarig. Trek jullie feestkledij maar 

aan. De leiding zorgt voor slingers. Samen maken 

we er een leuk feest van. 🎉  

 

Zaterdag 20 november  Familievergadering 

 

Helaas pindakaas, vandaag is het geen scouts. De leiding is op 

weekend om bij te leren. Ook leiding moet soms nog leren, zo 

kunnen de scoutsvergaderingen binnenkort nog leuker worden. 

We zien jullie graag volgende week, tot dan! 👍  

 

Zaterdag 27 november  14u-17u  Bak vergadering 

 

Welkom in Ambers keuken! Leiding Amber is de kasten 

ingedoken om haar beste recepten boven te halen. Ze wil 

graag koekjes bakken, of cake, of taart, … Maar tussen ons 

gezegd, ze is geen keukenprinses (niet aan Amber verklappen 

he 😉). Wij hebben dus echt jullie hulp nodig anders draait 

alles in de soep.  

  



 

 

Zaterdag 4 december  14u-17u  Sintvergadering 
 

🎵 Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer 

aan. Hij brengt ons Sint Nikolaas, ik zie hem al 

staan. 🎵 

 

De Sint is weer in het land en vandaag komt hij 

naar onze scouts. Staan jullie schoentjes al klaar? 

Want de Sint zal ons vertellen of er brave 

zonnepinkertjes zijn dit jaar. 👞 🎁 

 

Zaterdag 11 december  14u-17u  Knutselvergadering 

 

Joepie vandaag gaan we knutselen! We laten onze fantasie 

de vrije loop een gaan knippen, plakken en schilderen om 

de mooiste kunstwerkjes te creëren. Jullie doen best 

slechte kleren aan want er kan al eens gemorst worden. 

🖍 ✂ 

 

Zaterdag 18 december  10u-13u  Brunch met de Kerstman 

 

De Sint is juist uit het land en de Kerstman is al 

daar. Zet jullie kerstmutsen maar op want wij gaan 

brunchen bij de kerstboom. 🎄 Vandaag is het scouts 

in de middag, van 10u tot 13 u (want anders is het 

geen brunch). Wij hebben er al zin in!  

 

We delen graag cadeautjes uit maar de kerstman is die 

vergeten. Daarom breng je zelf één cadeautje van maximum €5 mee waar zowel een 

jongen als een meisje blij mee zal zijn. 🎁  

 



 

 

Zaterdag 25 december  Familievergadering 

 

Vandaag is het Kerstmis en dus is het familiedag. Het is 

dus geen scouts vandaag. Zo kan iedereen Kerstmis bij 

zijn familie vieren. Gelukkig hebben we Kerst al gevierd op 

de scouts. 🎄  

 

Zaterdag 1 januari  Familievergadering 

 

Spijtig, vandaag is het weer geen scouts. Het is de eerste 

dag van het nieuwe jaar. Gezellig samen zijn met je 

familie is dan belangrijk. Daarom is het vandaag weer 

familiedag. Gelukkig nieuwjaar! 🎆  

 

Zaterdag 8 januari  14u-17u  Driekoningenvergadering 

 

🎵 Drie koningen, drie koningen, geef mij nen nieuwen 

hoed. 🎵 

De drie koningen komen op bezoek op onze scouts. We 

hebben ze weeral lang niet meer gezien dus het belooft 

leuk te worden. Benieuwd wat ze voor ons in petto 

hebben? 

  



 

 

 Info  

Het kan al eens gebeuren dat je niet kan komen, dit is zeker niet erg! Laat dit dan 

wel weten, zodat we niet op jou blijven wachten!  

Via: 

jogis@zonnepinkers.be 

OF 

Amber: 0484 00 94 08 

Anke: 0470 05 47 56 

Lore: 0470 22 44 47 

Israe: 0484 27 30 41 

Eline: 0490 49 72 07 

 

OF 

Stuur een berichtje in onze Whatsapp-groep! 
Hier nog niet in toegevoegd? Stuur een berichtje naar één van bovenstaande nummers 

of mail ons! 

 


