
 

 

 

PINKERTJE JOGI’S 

September -December 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:  

- 17/09: Startvergadering 

- 17-18-19/02: Groepsweekend 

- 22/07 - 29/07: Kamp! 

 

 

Zaterdag 17 september  14u-17u  Startvergadering 

 

Joepie! Het nieuwe scoutsjaar gaat weer van start! Vandaag zien 

jullie al jullie vrienden en vriendinnen terug en niet te vergeten ook 

jullie leiding van vorig jaar! Maar wie zal dit jaar jullie leiding zijn? 

Wij hebben er alvast zin in! 

Tot zaterdag!! 

 

 

 

Zaterdag 24 september  14u-17u  Teambuilding 

 

Vandaag leren we elkaar op een andere manier kennen! 

Onze teambuilding draait om vertrouwen, samenwerken 

en vooral plezier maken! Na vandaag zal de groepsband 

nog sterker worden en kunnen we het jogi-jaar officieel 

laten beginnen! 



 

 

Zaterdag 1 oktober  14u-17u  Strand Vergadering 

 

Zon, zee, strand… de perfecte vakantie als je het ons vraagt! 

Maar jammer genoeg is de vakantie al even verleden tijd     

MAAAAAAR niet voor ons!! Bij ons is het elke dag vakantie! 

Vandaag gaan we naar het strand! We bouwen zandkastelen, 

spelen strandspelletjes en we gaan natuurlijk ook een beetje 

zonnen voor een mooi bruin kleurtje.        

 

Zaterdag 8 oktober  14u-17u  Politie Vergadering 

 

Waar krijg je een medaille opgespeld? Bij de politie! 

Vandaag nemen jullie deel aan een politieopleiding! We zullen jullie op 

alle mogelijke manieren testen en kijken wie er sterk genoeg is om 

boeven te vangen! We hopen natuurlijk iedereen, zo is de scouts weer 

een stukje veiliger! 

 

 

Zaterdag 15 oktober  Familievergadering 

 

Ooh, vandaag is het geen scouts     maaaaar dat betekent 

niet dat het geen leuke dag kan zijn! Neem eens een 

gezelschapspelletje uit de kast en ga samen met je mama, 

papa, broer, zus, hond, kat of eender wie een spelletje 

spelen! 

PS: wel winnen hé        

 

 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 22 oktober  9u-12u  Ontbijt van de jeugdbeweging 2.0 

 

Gisteren was het dag van de jeugdbeweging! Jullie 

zijn toch allemaal in jullie scoutsuniform naar school 

gegaan? Vandaag vieren we deze dag nog eens extra 

hard met een overheerlijk ontbijt! Kom dus maar 

met lege maagjes.        

 

Zaterdag 29 oktober  18u-21u  Halloween Vergadering 

 

Ik zie een spook! Waar? Daar! 

Jullie zijn niet bang van spoken toch? Vanavond draait alles 

rond griezelen en anderen bang maken! Kom mee zoeken naar 

alle enge wezens die wakker worden op deze speciale dag van 

het jaar! 

PS: vergeet niet je engste outfit aan te doen! 

 

Zaterdag 5 november  14u-17u  Olympische spelen vergadering 

 

Vandaag komen we erachter wie de nieuwe atleten zullen zijn 

voor de olympische spelen in 2023! Haal dus die spieren maar 

boven want dat gaat zweten worden! 

 

Zaterdag 12 november  Familievergadering 

 

Helaas, pindakaas! Geen scouts vandaag! Maar misschien is het 

wel eens leuk dat jullie leiding spelen? Verzin een spelletje en 

speel het samen met je familie! Veel speelplezier!  

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 19-20 november ???  Nachtje Lokaal 

 

Vanavond is het de tofste nacht van het jaar 

want het is tijd voor nachtje lokaal! We gaan een 

avond tegemoet vol spelletjes en gezellige 

momentjes! Daarna kruipen we met z’n allen dicht 

bij elkaar en kunnen we gezellig in het jogi-lokaal 

slapen! Wij hebben er alvast zin in! 

Belangrijke info: 

- Uren worden nog gecommuniceerd 

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

- Neem een matras/veldbed, een slaapzak en een kussen mee 

- En natuurlijk niet te vergeten, je knuffel! 

 

Zaterdag 26 november  ???  Zwemmen 

 

Ben jij een echte waterrat? Dan is dit jouw dag 

want wij gaan zwemmen! Kies dus maar je mooiste 

zwemoutfit uit! 

Belangrijke info: 

- Uren/locatie worden gecommuniceerd 

- Neem zwemkledij en handdoeken mee 

- Neem zwembandjes mee voor als je niet zo goed kan zwemmen 

 

Zaterdag 3 december  14u-17u  Sint Vergadering 

 

Daar wordt aan de deur geklopt! Hard geklopt, zacht geklopt! 

Vandaag komt Sinterklaas naar onze scouts! Zijn jullie wel braaf 

geweest dit jaar? De Sint zal het ons allemaal wel vertellen! 

 

 

 



 

 

Zaterdag 10 december  14u-17u  Bakvergadering 

 

De dagen worden al wat kouder en wat kan je dan het 

beste doen? Inderdaad, lekker bakken! Maar weten jullie wel 

hoe dat moet? Wij hopen van wel, want wij zijn niet zo 

een keukenprinsesjes! 

 

Zaterdag 17 december  9u-12u  Kerstbrunch 

 

Niets is cooler dan kerstmis, als iedereen bij elkaar is! 

Kerstmis komt er aan en natuurlijk moeten wij dat op de 

scouts ook vieren, daarom organiseren we een jogi-kerstbrunch! 

Kom dus maar met lege maagjes vandaag want het wordt 

smulleeeeeen!  

 

 Afsluiting  

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! 

jogis@zonnepinkers.be  

OF 

Stuur een berichtje in onze Whatsapp-groep! 

Hier nog niet in toegevoegd? Stuur een berichtje naar één van bovenstaande nummers 

of mail ons! 
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