
 

 

 

PINKERTJE GIVERS 

September -December 2022 

 

Het nieuwe scoutsjaar is eindelijk begonnen. Tijd voor weer een heleboel leuke 

activiteiten!     

Belangrijke data:  

- 17/09: Startvergadering  

- 17-18-19/02: Groepsweekend 

- 18/03: Spaghetti avond  

- 29/04 Pretpark 

- 13/05: Spring in park 

- 20/05: De zee  

- 27/05: Slotvergadering 

- 22/07 – 29/07: Kamp!  

 

Zaterdag 17 september  14u-17u  Startvergadering 

Het scoutsjaar is weer gestart en we vliegen erin met een namiddag vol leuke 

activiteiten!      

 

Zaterdag 24 september  14-17u  Teambuilding 

“Kennis is macht. Samenwerken is kracht” Deze 

namiddag gaan we elkaar beter leren kennen door 

middel van een teambuilding. Door groepsactiviteiten 

te doen waar we goed moeten samenwerken, leren 

we elkaar beter kennen op verschillende vlakken.  

 



 

 

Zaterdag 1 oktober  14-17u  Olympische Spelen 

Vandaag organiseren we onze eigen Olympische spelen. Ieder kind 

krijgt een land toegewezen die hij/zij zal moeten representeren op 

de Olympische Spelen. We gaan verschillende disciplines doen en op 

het einde van de dag weten we welk land gewonnen heeft. 

Uiteraard krijgt elk land een medaille voor het harde werk van de 

dag.  

Zaterdag 8 oktober  14-17u  Cinema op het lokaal 

Welkom in onze Akabe cinema. Haal uw tickets aan de 

kassa, uw popcorn in onze shop en zoek daarna rustig uw 

stoel. Zet u klaar voor een goede film en genieten maar! 

     

 

Zaterdag 15 oktober  Familievergadering 

Jammer genoeg geen scouts vandaag ☹ 

 

 

Zaterdag 21- 22 oktober 18-12u  Nachtje lokaal 

 

We blijven gezellig met z'n allen een nachtje slapen op het 

lokaal. Maar eerste genieten we nog van lekker eten en 

leuke activiteiten.  

Verdere informatie volgt nog! 

 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 29 oktober  18u-21u  Halloween Vergadering 

Het is weer de tijd van het griezelen. Tijd om ons te verkleden en te zorgen voor 

een spooky avond. 

Verdere informatie volgt nog!  

  

 

Zaterdag 5 november  14-17u  Bosspelen 

Tijd voor de typische bosspelen. Lekker ravotten in het bos is altijd leuk!      

Zaterdag 12 november  Familievergadering 

Jammer genoeg geen scouts vandaag ☹ 

Zaterdag 19 november 14-17u  Creatieve vergadering 

Tijd voor een gezellige knutselnamiddag      

Zaterdag 26 november  ???  Uitstap 

We gaan op uitstap! Wat we gaan doen en wanneer is nog een grote verrassing! 

Hebben jullie er ook zoveel zin in? 

Verdere info volgt nog!  

 

 



 

 

Zaterdag 3 december  14u-17u  Sint Vergadering 

Het is weer zover. De sint is in het land en dan kan een bezoek aan de scouts niet 

ontbreken natuurlijk. Tijd voor een groot feest!      

Zaterdag 10 december  14-17u  Scouts Spelen 

Tijd om nog eens gezellig scouts spelen te spelen. We gaan een hele namiddag 

traditionele scouts spelen doen om het echte scouts gevoel nog eens naar boven te 

halen.  

 

Zaterdag 17 december  14-17  Kerstvergadering 

 

Jeej,      Bijna kerst. Tijd voor een leuk kerstfeestje. We 

halen cadeautjes en maken er een gezellige namiddag van.  

verdere info volgt nog! 

 

 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! 

givers@zonnepinkers.be  

OF 

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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