
 

 

 

PINKERTJE WELKA’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:  

- Startvergadering: 17/9 van 14u-17u 

- Halloween: 29/10 van 18u-21u 

- Nachtje lokaal: 25/11-26/11 

- Sinterklaas: 3/12 

 

Zaterdag 17 september  14u-17u  Startvergadering 

Vandaag komen jullie te weten met welke leiding jullie een super-mega-tof-jaar gaan 

doorbrengen. Kom het dus zeker samen ontdekken!  

 

Zaterdag 24 september  14u-17u  piratenvergadering 

AH HOI piraatjes! De piraten waren wat verstrooid en zijn hun schat kwijt. Helpen 

jullie mee?! Haal jullie coolste piratenoutfit alvast maar boven!   

 

 

 

 

 

Zaterdag 1 oktober  14u-17u  Reis door de tijd- vergadering 

OH NEE! De professors zijn neergestort tijdens het tijdreizen! Wat nu? Gaan jullie 

mee opzoek en de professors mee uit de nood helpen zodat zij verder kunnen reizen?  

 

 



 

 

Zaterdag 8 oktober  14u-17u  Bomma en bompavergadering 

De leiding is vorige week blijven vasthangen in de 

tijdreismachine en zijn nu allemaal bomma’s en bompa’s 

geworden. Wat nu? Dat ontdekken jullie vandaag…  

 

 

 

 

 

Zaterdag 15 oktober  14u-17u  Familievergadering 

Dit weekend gaat de leiding er eventjes tussen uit en gaan ze samen op teambuilding. 

Dit betekent dat jullie wat extra tijd met jullie familie kunnen doorbrengen. We zien 

jullie volgende week allemaal graag terug!  

 

Zaterdag 22 oktober  14u-17u  Studio 100 vergadering 

Hoe goed is jullie kennis over studio 100? En zijn 

jullie ook klaar om de gevaarlijke monsters van 

nachtwacht te verslaan? Bewijs het door als jou 

favoriete studio 100 figuur verkleed te komen!  

 

 

Zaterdag 29 oktober  19u-21u  Halloweenvergadering 

BOEHHHH!!! Kom vandaag samen griezelen in jullie favoriete 

griezeloutfit! We zullen snel ontdekken wie het beste van ons 

kan griezelen…  

 

 

 

Zaterdag 5 november  14u-17u  Deugeniet-vergadering 

Vandaag gaan we gezellig samen op uitstap naar… DEN DEUGENIET! Hiervoor volgt 

nog extra informatie. 

 



 

 

Zaterdag 12 november  14u-17u  familievergadering 

Dit weekend gaat de leiding er eventjes tussen uit en gaan ze samen op teambuilding. 

Dit betekent dat jullie wat extra tijd met jullie familie kunnen doorbrengen. We zien 

jullie volgende week allemaal graag terug!  

 

Zaterdag 19 november  Knutselvergadering 

Wisten jullie al dat lore ervan houdt om te knutselen maar er 

stiekem niks van bakt        Helpen jullie lore mee om de coolste 

dingen vandaag te knutselen? Of is ze misschien toch beter 

dan dat jullie denken… ontdek het vandaag  bij knutselen 

met Lore. 

 

 

Vrijdag 25 - Zaterdag 26 november  Vrijdag 19u00- zaterdag 11u00  

Nachtje lokaal 

Om jullie wat voor te bereiden op het groepsweekend gaan we deze nacht samen 

slapen op het lokaal. Maak je koffers al maar klaar en vergeet zeker en vast jullie 

favoriete knuffel niet mee te nemen!  

 

Zaterdag 3 december  14u-17u  Sintvergadering 

Dag Sinterklaasje, Daag daag Zwartepiet… voor dat 

Sinterklaas weer naar Spanje vertrekt komt hij eerst nog op 

bezoek bij ons op de scouts. Maar… zijn jullie wel braaf 

geweest dit jaar?  

 

 

 

Zaterdag 10 december  14u-17u  Levende gezelschapspelenvergadering 

Vandaag spelen we een levend gezelschapsspel. Haal je beste strategieën 

boven en wees de grote winnaar!  

 



 

 

Zaterdag 17 december  14u-17u  Zwemvergadering 

Om het eerste deel van het scoutsjaar goed af te sluiten vertrekken we samen naar 

het Zwembad van Brasschaat. Durven jullie je te wagen aan de spectaculaire 

waterglijbanen? Kom het samen met de leiding uitproberen! Meer info over deze 

uitstap volgt nog.   

Zaterdag 24 december  14u-17u  Familievergadering 

Oh dennenboom, oh dennenboom… Het is vandaag 

kerstavond dus dat betekent dat het jammer genoeg 

geen scouts is. Wij wensen jullie allen wel een super 

fijne kerst!  

 

 

 

 

Zaterdag 31 december  14u-17u  Familievergadering 

HAPPY NEW YEAR! Het nieuwe jaar inzetten doe je natuurlijk samen met je geliefden. Wij zien jullie graag 

binnenkort weer verschijnen! Nog een fijne vakantie gewenst!  

Het kan al eens gebeuren dat je niet kan komen, dit is zeker niet erg! Laat dit dan 

steeds voor vrijdag weten, zodat we niet op jou blijven wachten! 

groepsleiding@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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