
 

 

 

PINKERTJE JINS 

September - december 2022 

 

Het scoutsjaar gaat weer van start, en ook al zijn we niet met veel, zijn wij wel 

klaar voor er een superleuk jaar van te maken! 

 

Belangrijke data:  

- 17/09: Startvergadering 

- 17-18-19/02: Groepsweekend 

- 22/07 - 29/07: Kamp! 

 

Zaterdag 17 september  14u-17u Startvergadering 

                                                                                

 

Het nieuwe scoutsjaar is eindelijk terug begonnen. Vandaag is het tijd 

om afscheid te nemen van je oude leiding en je nieuwe leiding te 

omarmen.  

Ben jij al benieuwd wie het zal zijn?  

 

 

Zaterdag 24 september  14u-17u  Kleurenvergadering 

 

OH NEE!! We zijn al onze kleuren kwijtgespeeld en nu 

is alles wit geworden! Help jij ons om de kleuren weer 

terug te vinden?  

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 1 oktober  14u-17u  Paintball 

 

Haal je klakkenbuizen maar al boven, want vandaag gaan 

we ten aanval. In twee teams gaan we kijken wie het 

beste kan schieten. 

 

Belangrijke info:  

- Indien mogelijk, neem je een klakkenbuis mee.  

- Doe een witte t-shirt aan die vuil mag worden, het 

is mogelijk dat de vlekken er niet meer uitgaan.  

 

 

Zaterdag 8 oktober  14u-17u  rare sporten vergadering 

 

Voetbal en atletiek zijn veel te normaal. En de akabe 

vind normaal zijn maar saai. Daarom gaan we allemaal 

gekke sporten doen die je waarschijnlijk nog niet kent. 

Doe maar je sportiefste benen aan ;) !  

 

 

 

Zaterdag 15 oktober  Familievergadering 

 

De leiding is vandaag op teambuilding. Jammer genoeg is het dan 

geen scouts. Ga op bezoek bij je familie of kruip gezellig naast je 

ouders in de zetel. Tot volgende week!  

 

 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 22 oktober  14u-17u  Sjorvergadering 

Geen echte scouts zonder sjorren. Vandaag herhalen we 

nog eens welke technieken er zijn en hoe je deze moet 

doen.  

 

 

 

 

Zaterdag 29 oktober  18u-21u  Halloween vergadering 

 

Brrr! De engste periode van het jaar komt er weer aan. Ik 

voel al spoken en geesten door mijn muren heen. Durf jij 

het aan om naar de scouts te komen?  

 

 

 

Belangrijke info:  

- Kom zeker verkleed naar de scouts. 

- Wie wil mag een zaklamp meenemen.  

- Zorg dat je kind al heeft gegeten. 

 

Zaterdag 5 november  14u-17u  wandelzoektocht 

 

Vandaag trekken we de wijde wereld in. We testen jullie kennis en hebben de leukste 

tijd van ons leven, want we gaan WANDELEN. Trek je bottines maar al aan en zorg 

dat je in topvorm bent. 

 

 

 

 

 

Zaterdag 12 november  Familievergadering 



 

 

 

Vandaag is het helaas pindakaas geen scouts voor jullie. Blijf 

maar lekker lang in jullie bed  

 

 

 

 

 

Zaterdag 19 november  14u - 17u  bowlen 

 

Bal in de hand, kegels in de verte en SCHIET.  

Jij gaat toch ook enkele strikes gooien? 

 

 

 

Verdere info volgt nog!  

 

Zaterdag 26 november  18u - 21u  gezelschapsspelletjesavond 

 

Niets leuker dan gezellig met elkaar 

gezelschapsspelletjes spelen. Neem je favoriete 

spelletje mee en geniet van een avond met hapjes en 

drankjes.  

 

Belangrijke info:  

- zorg dat je kind al heeft gegeten, wij voorzien wel een kleinigheidje.  

- Neem een gezelschapsspel mee  

 

 

 

 

Zaterdag 3 december  14u-17u  Sint vergadering 



 

 

 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, 

hij brengt ons sint Nicolaas ik zie hem al staan. Hoe 

huppelt het paardje het dek op en neer, hoe waaien 

de wimpels al heen en al weer. 

 

 

Zaterdag 10 december  14u - 17u  All you can eat 

 

Vandaag genieten we van een gigantisch festijn, de 

all you can eat is waar je moet zijn! 

 

 

 

 

Tip aan de ouders:  

- zorg dat je kind nog niet te veel heeft gegeten.  

 

Zaterdag 17 december  12u-15u  Kerstfeestje 

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII don’t want a lot for 

christmas, there is just one thing I need. I don’t 

care about the presents, underneath the christmas 

tree. I just want you for my own, moooooore than 

you can ever know. Make my wish come 

truueueueueueueueueuee. All I want for christmas 

is YOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUU!!!!  

 

Vandaag eten we onze buikjes vol op de scouts en geven we elkaar pakjes. Benieuwd 

wat je zal krijgen?  

 

Belangrijke info:  



 

 

- Je kind krijgt eten op de scouts.  

- Neem een cadeautje mee ter waarde van 5 euro.  

 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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