
 

        

 

 

Startvergadering                          21 september (14-17 uur) 

Vandaag is de dag waar jullie zo naar uit hebben gekeken. De scouts 

begint terug!!! Jippie! Jullie nieuwe jog leiding is er helemaal klaar voor     

om er terug een kei leuk jaar van te maken. Vandaag brengen jullie eerst 

nog even samen door met jullie oude leiding en erna mogen jullie 

ontdekken wie jullie nieuwe jogi leiding zal worden! Spannend!  

 

 

ontgroeningsvergadering                                              28 september (14-17 uur) 

Duuus vandaag is het ontgroening! De dag dat de nieuwtjes zich 

moeten bewijzen aan ons. Jullie gaan allemaal opdrachtjes doen waar 

jullie vies, vuil en vettig van gaan worden. Voorzie zeker kleding dat vuil 

mag worden, want dit zal zeker het geval zijn! 

Be there or be een vierkantje       

 

 

Lieselot gaat op reis!                           5 oktober (14-17 uur) 

Ons Lieselot is ervandoor, maar ze is haar kazak vergeten. 

Wat nu gedaan?!?! Wij zullen hem moeten maken zodat ze 

toch nog een leuke vakantie kan hebben.  

 

 

 

paintballvergadering                                                                               12 oktober (14-17 uur) 

Vandaag staat alles in het thema van paintball. Lander is 

onze echte pro in het schieten met klakkebuizen. Doe een 

witte t-shirt (die vuil mag worden) aan zodat jullie erna 

super kleurrijk naar huis kunnen gaan.   

 

PINKERTJE JOGI’S 



Pancakes voor Kenia                                   19 oktober (14-17 uur) 

Hanne, oud-leiding van ons, organiseert een benefiet voor 

weeskindjes in Kenia. Wij gaan haar sponsoren door samen 

pannenkoekjes te gaan eten bij haar. Neem dus zeker een centje 

mee!  

 

 

 

Familiezaterdag                                                                                        26 oktober  

Deze zaterdag is jullie leiding er spijtig genoeg niet. Wij zijn dit 

weekend met alle leiding op weekend om nieuwe leiding goed 

te leren kennen, zij krijgen dit weekend ook hun belofte. Maar 

niet getreurd nu kunnen jullie misschien de bomma en bompa 

eens gaan bezoeken of eens afspreken met wat vrienden.  

 

 

Halloweenvergadering                                 2 november (18-21 uur) 

Deze avond wordt het griezelen geblazen. Jullie mogen dus 

super griezelig verkleed komen. We gaan de mensen de stuipen 

op het lijf jagen. Wees maar voorbereid op de spannendste 

vergadering van het jaar! 

 

 

 

Familie zaterdag                                                  9 november  

Deze zaterdag is jullie leiding er spijtig genoeg niet. 

Wij zijn dit weekend met alle leiding op weekend om 

nieuwe dingen bij te leren. Maar niet getreurd nu 

kunnen jullie misschien de bomma en bompa eens 

gaan bezoeken of eens afspreken met wat vrienden. 

 

 

 

 



zwemmen vergadering               16 november (14-17 uur) 

Vandaag worden jullie niet aan het lokaal verwacht 

maar aan het zwembad van Brasschaat. We gaan ons 

helemaal uitleven in het water vandaag. Als jullie nog 

niet zo goed kunnen zwemmen, vergeet dan zeker 

jullie zwembandjes niet! 

 

 

Inclusie Mariaburg                    23 november (14-17 uur) 

Vandaag hebben we afgesproken met onze vriendjes uit 

Mariaburg! We kunnen heel veel grote spelletjes met zen 

alle. Dit is echt een vergadering die je niet mag missen! 

Dus kijk er maar al naar uit! 

 

 

 

Spaghetti vergadering                     30 november (14-17 uur) 

Wat eten we vandaag? Spaghetti, spaghetti, 

spaghetti!!! Ja hoor dat zal er vanavond zeker 

op de menu staan. Jullie ontvangen zeker nog 

een brief om jullie in te schreven voor onze 

wereldberoemde spaghetti avond. In de 

namiddag gaan wij samen onderleggers en 

versiering maken zodat het vanavond super 

gezellig wordt.  

 

 

Sint vergadering                         7 december (14-17 uur) 

Ja hoor, 6 december is al voorbij, maar bij ons 

komt de Sint zeker ook nog langs hoor. Zijn 

jullie dit jaar braaf geweest? En hebben jullie 

altijd goed geluisterd naar de leiding? En wat 

heeft de Sint bij van cadeautjes dit jaar? 

Allemaal vragen waar de Sint een antwoord 

op zal hebben. Dus jullie moeten zeker 

komen!  



 

Nachtje lokaal                                               14 december  

We verwachten jullie vandaag ‘s avonds pas om nachtje lokaal te 

houden. Om 19 uur worden jullie verwacht. Wij voorzien een leuk 

filmpje, snackjes en een lokaal om in te slapen. Jullie moeten 

alleen slaapgerief meenemen en een goed humeur! 

 

 

Kerstfeestje                                   21 december (18-21 uur) 

Rudolf het kleine rendier, heeft een rode neeeeeus… 

Ja hoor het is kerstvakantie, dat wilt zeggen dat jullie veel 

pakjes mogen uitpakken. En dat mag dus zeker ook op de 

scouts! 

Jullie mogen allemaal een pakje meenemen van 5 euro dat 

zowel voor jongens als meisjes kan. 

 

 

Familie zaterdag                  28 december 

Deze zaterdag is jullie leiding er spijtig genoeg niet, maar 

jullie waarschijnlijk ook niet. Want het is kerstvakantie!!! Ga 

maar lekker samen met je familie cadeautjes uitpakken. Of 

versier samen de kerstboom!  

 

 

 

 

Happy new year vergadering                4 januari (14-17 uur) 

Happy new yeaaaar aan jullie allemaal! Dit moet uitbundig 

gevierd worden. We gaan springen op de tafels, dansen op de 

stoelen en zingen met Lore. We gaan samen het nieuwe jaar 

goed inzetten.  

 

 



Zo, dit is het pinkertje voor het eerste deel van het scoutsjaar!  

Als er in de loop van het scoutsjaar vragen zijn mogen jullie ons altijd contacteren. 

Als jullie eens niet kunnen komen, vraag dan ook even aan je ouders om een seintje te 

geven aan de leiding. 

Groetjes van jullie super toffe leiding 

Lander, Lieselot, Lore en Sofie        

 

 

p.s. hier nog even belangrijke data’s van het komende scoutsjaar 

• Groepsweekend 13-15 mei 

• Pretpark 9 mei 

• Zee 23 mei 

• Slotvergadering 30 mei 

• Kamp 25 juli - 1 aug 

 


