
 

 

 

PINKERTJE JINS 

januari - mei 2023 
 

Het nieuwe jaar hebben we goed ingezet. Goede voornemens doen we niet aan mee. We 

hebben ook maar één goed voornemen: ons scoutsjaar mooi afsluiten. 

 

Belangrijke data:  

- 17-18-19/02: Groepsweekend 

- 18/03: spaghettiavond 

- 22/07 - 29/07: Kamp! 

 

Zaterdag 14 januari  14u-17u  Driekoningen                                                                                

 

Driekoningen, driekoningen, geef mij een nieuwe hoed. Mijn 

oude is versleten, mijn moeder mag het niet weten, mijn 

vader heeft het geld op de rooster geteld.  

 

Warm jullie stemmen al maar op, want vandaag komen de 

drie koningen op bezoek.  

Zaterdag 21 januari  14u-17u  Bakvergadering 

 

Hé waar is de chocolade? Op, op, alles is op. En waar is de 

limonade? Op, op, alles is op. Maar waar zijn de koekjes dan? 

Op, op, alles is op. Geen pannenkoek meer in de pan. Op, op, 

alles is op.  

Alles is op    , daarom moeten we onze eigen bakkunsten 

maar bovenhalen en het zelf maken!  

Zaterdag 28 januari  14u-17u  pisquiz 

 

Onze liefde is een waterval, een waterval he-ee oh-oh, een waterval.  

Haal jullie kennis maar naar boven, want vandaag worden jullie op proef gesteld. Wij willen ook wel 

eens weten hoe goed jullie de wereld kennen, maar vooral: hoe goed kennen jullie jullie leiding?  

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 4 – 5 februari  Nachtje lokaal 

 

Slaap, kindje slaap, daarbuiten loopt een schaap. Een schaap met witte voetjes, die drinkt zijn melk zo 

zoetjes. Slaap, kindje slaap, daarbuiten loopt een schaap. 

Vannacht mogen jullie blijven slapen op het lokaal. Zet je slaapmuts op en laat je stembanden thuis 

        

Wat zeker mee te nemen:  

- Slaapzak  

- Kussen  

- Matras/veldbed/matje 

- Pyjama  

- Lievelingsknuffel  

- Medicatie  

Verdere info volgt nog.  

Zaterdag 11 februari  14u-17u  Kinderboerderij 

 

Op de radio is een kuikentje, op de radio is een kuikentje. En 

het kuiken piep, en het kuiken piep en het kuiken piep en het 

kuiken piep en het kuiken piep.  

Vandaag gaan we naar de kinderboerderij, waar de 

boerderijdieren ons met open armen gaan ontvangen.  

Verdere info volgt nog.  

Zaterdag 17-18-19 februari  14u-17u  groepsweekend 

 

Ik neem je mee, ik neem je mee op reis. Ik neem je mee, naar Rome of Parijs. Het lijkt misschien wel 

…  

Dit weekend is het groepsweekend! Jammer genoeg niet naar Rome of naar Parijs, maar naar het 

leuke Limburg!  

Verdere info volgt nog. 

Zaterdag 25 februari  14u-17u  Cluedo 

 

Eén mysterie, duizend vragen, dit is het huis Anubis. 

Meer geheimen alle dagen, dit is het huis Anubis. Kom 

wees dapper en ontrafel die geschiedenis. 

Er is een mysterie gebeurt en wij kunnen het niet 

oplossen. Want, net zoals de vorige keer, is jullie 

leiding weer te dom. Kunnen jullie helpen?  

 



 

 

Zaterdag 4 maart  13u – 17u  Districtsdag 
  

O Heer, d'avond is neergekomen, de zonne zonk, het duister klom. De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom... 

 

Dit lied wordt door vrijwel alle scoutsen gezongen. Vandaag gaan we een paar van die scoutsen 

ontmoeten en er leuke spelletjes mee spelen.  

 

LET OP: deze vergadering is op een zondag. 

Verdere info volgt. 

 

Zaterdag 11 maart  onbekend  Speelgoedmuseum 

 

Pas op, kijk uit. Een pop, een schep, een bal. Pas op, kijk uit. 

Speelgoed overal. 

 

HET SPEELGOEDMUSEUM! We nemen de trein en gaan op 

ontdekking in dit museum vol met speelgoed. Misschien vindt je 

wel speelgoed van jou over-over-overgrootvader! 

Verdere info volgt nog  

 

Zaterdag 18 maart  ???  Spaghettiavond 

 

Wat eten we vandaag? Spaghetti, spaghetti, spaghetti. Wat eten we zo 

graag? Spaghetti, spaghetti, spaghetti. Wat willen wij eten als ons 

buikje knort? Wij willen spaghetti op ons bord!  

 

Hakken en snijden is vandaag onze taak. Helpen jullie mee om de saus 

te maken?  

Verdere info en uren volgen nog. 

Zaterdag 25 maart  14u-17u  vetzakkendag 

 

Ik heb een potje, potje, potje, potje ve-eh-et al op de tafel gezet. 

De leukste dag van het jaar is aangebroken, want het is vetzakkendag. De enige dag van het jaar 

waar je ouders niet boos op je zullen zijn dat je zonder handen eet of dat je in verf ligt te rollen. Dit is 

de perfecte kans!  

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 1 april  14u-17u  Inclusie met Bunt 

 

Laat het gras, maar groeien. Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien rijd 

het nooit meer af. (voor zij die even verward zijn, Bunt = gras)  

Het is tijd om nieuwe vrienden te maken vandaag. Scouts de Bunt komt vandaag op 

bezoek en gaat met ons van alles doen. Jij bent er toch ook bij?  

 

 

Zaterdag 8 april  14u - 17u  cinema 

 

Als ik een film zie, dan begin ik te dromen. Ik zie mezelf al op dat 

zilveren doek. Wie zal er komen, naar mijn avonturen op zoek?  

We kijken een film vandaag. Gezellig met een snackje, dicht bij 

elkaar in de zetel. Neem maar een dekentje mee voor extra 

gezelligheid.  

Zaterdag 15 april  onbekend  Pretpark 

 

We gaan de helelelele dag op pad. We gaan naar alle top 

attracties, want we hebben tijd zat. We gaan de helelelele 

dag op pad. Ga je mee, ga je mee? kom we gaan! 

 

Een rugzak op je rug, attracties links en rechts van jou, want 

vandaag .gaan we naar …. Een pretpark!  

Verdere info volgt nog.  

Zaterdag 22 april  Familiedag 

 

Ik mis je zo ik mis je meer en meer. Ik zie je in mijn dromen keer op keer. Wie zegt me hoe 

en waar zie ik je weer. Ik mis je zo ik mis je meer en meer.  

De leiding moet nog even bekomen van het pretpark, vandaag is het dus geen scouts.  

Tot volgende week!  

 

 

 

 

 



 

 

Zondag 30 april  14u-17u  Inclusie met Mariaburg 

 

Ave Maria. Gratia plena. Maria, gratia plena. Maria, gratia 

plena. Ave, ave dominus. Dominus tecum. Benedicta tu in 

mulieribus. Et benedictus. Et benedictus fructus ventris. 

Ventris tuae, Jesus. 

Weer nieuwe vriendjes maken! Deze keer gaan wij naar 

scouts de Mariaburg om allerlei toffe spelletjes te spelen. 

LET OP: deze vergadering is op een zondag.  

Verdere info volgt nog.  

 

Zaterdag 6 mei  14u-17u  Techniekenvergadering 

 

Bob De Bouwer, kunnen wij het maken? Bob De Bouwe, nou en of!  

Omdat het kamp er bijna aankomt, moeten we eens testen wat jullie onthouden hebben van 

de techniekenvergadering in het begin van dit jaar! Wie durft het aan?  

Zaterdag 13 mei  heel de dag  Spring in ‘t park 

 

Ik wil leven ik wil vrij zijn, ik wil op mijn eigen benen staan. Ja, het 

leven moet van mij zijn. Ik wil kiezen waar ik heen moet gaan. En ik 

spring, spring, spring! De wereld in.  

Vandaag is het geen vergadering, maar wel ons megafunkycooletoffe 

festival! Kom een drankje drinken, een hapje eten of een danske 

placeren.  

Zaterdag 20 mei  14u-17u  kampvergadering 

 

Goeiemorgen, goeiemorgen allemaal! De wekker wekt, prrrr, ik sta op. Ik sta op met veel 

kabaal. Goeiemorgen, goeiemorgen allemaal! Zo blij en goedgezind VANDAAG ga ik door 

het lint! 

Wat willen jullie doen op kamp? Wat willen jullie eten? Wanneer willen jullie gaan slapen? 

Wij geven jullie de kans om dit allemaal mee te kiezen! Er zeker bij zijn!  

 

 

 



 

 

Zaterdag 27 mei  14u-17u  Slotvergadering  
 

Afscheid nemen, bestaat niet. Je gaat wel weg, maar verlaat me niet. Mijn lief, je moet me 

beloven, al doet het pijn.  

De laatste vergadering voor het kamp. Tot binnen 2 maanden!  

 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! 

jins@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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