
 

 

PINKERTJE GIVERS 

September -December 2020 
 

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:  

- 19/09: Startvergadering  

- 12/02 – 14/02: Groepsweekend 

- 24/07 – 31/07: Kamp!  

 

Zaterdag 19 september  14u-17u  Startvergadering 
 
Het scoutsjaar staat weer voor de deur! 

Hebben jullie er ook zoveel zin in als wij? 

Gaan we er een knal op geven? 

 

’T Zal wel zijn!! 

 

 

 

Zaterdag 26 september  14u-17u  Mascotte vergadering 

 

Vandaag gaan jullie kennismaken met 

onze mascotte! 

Hij/zij/het gaat een heel jaar mee met 

ons op pad!  

 

 



 

 

Zaterdag 3 oktober  14u-17u  Cluedo-vergadering 

  

Wie heeft de moord gepleegd? 

Met welk wapen is het gebeurd? 

En waar? 

Laten we samen het raadsel oplossen!  
 

Zaterdag 10 oktober  14u-17u  Galavergadering 

 

Het is tijd voor een heus 

Giver en Jogi galabal! 

Trek allemaal jullie 

mooiste pak of kleed aan! 
 

 

 

Zaterdag 17 oktober  Familievergadering 

 

Vandaag is er geen scouts!  

De leiding gaat op weekend om elkaar   

            beter te leren kennen. 

 

 

 

Zaterdag 24 oktober  14u-17u  Episch Bosspel 
 
 

Het is tijd voor een bosspel. 

En niet zomaar een bosspel, maar een EPISCH 

bosspel! Wie weet komen wij ook wel een 

everzwijn tegen zoals Lambik.  

 



 

 

Zaterdag 31 oktober  14u-17u  Halloweenvergadering 

We gaan lekker griezelen!! 

Wie kan er zich het engst verkleden? (Verkleden 

mag!)  

 

 

Zaterdag 7 november  14u-17u  Legervergadering 

 

Wie is er de beste Giver-Soldaat? 

Overleef jij onze legerdrill? 

Geef acht en ga al maar snel op een rij staan! 

 

 

Zaterdag 14 november  13u-16u  Spaghettivergadering 

 

Vanavond kunnen jullie allemaal komen smullen 

van onze lekkere spaghetti! 

Help jij de leiding om groentjes te snijden en de 

saus te maken?  

 

 

Zaterdag 21 november  14u-17u  Star Wars Cantusvergadering 

Haal jullie Star Wars verkleedkleren al 

maar van het zolder, want vandaag staat 

alles in het teken van Star Wars! 

Aangezien we in een galaxy far away 

zitten, moeten we ervoor zorgen dat de 

Aardse wezens ons goed horen en daarom 

gaan we luidkeels met de allerbeste 

plaatjes meezingen! 



 

 

Zaterdag 28 november  14u-17u  Inclusie Mariaburg 

 

Vandaag komt scouts Mariaburg!  

Samen met hen gaan we een dag vol plezier beleven.  

 

 

 

 

Zaterdag 5 december  14u-17u  Sintvergadering 

  

Zie ginds komt de stoomboot, uit Spanje weer aan. 

Hij brengt ons Sint Nicholaas, ik zie hem al staan. 

Wij gaan lekker zot doen met zwarte piet, zien we je 

straks? 

 

 

Zaterdag 12 december  14u-17u  Giver kerstfeestvergadering  
 
 

Jingle bells, Jingle bells ! Het is bijna Kerstmis!! 

En dit gaan wij vieren met een heus giverkerstfeest! 

Meer informatie volgt nog 

 

 

Zaterdag 19 december  14u-17u  Escaperoom vergadering 

Haal jullie hersens maar onder het stof 

vandaan, want we gaan heel goed moeten 

nadenken! Help jij ons uit de kamer te 

ontsnappen?  



 

 

Zaterdag 26 december  Kerstvakantie 

 

Vandaag is het geen scouts.  

De leiding kan niet meer bewegen na al dat eten van 

de kerstfeestjes! 

 

 

 

 

Zaterdag 2 januari  Kerstvakantie 

 

Ook vandaag is het geen scouts. De leiding 

heeft te hard gefeest met nieuwjaar en wij 

liggen nog in bed! 

 

 

 

 

Zaterdag 9 januari  14u-17u  Drie koningenvergadering 

 

Driekoningen, driekoningen, geef mij ne nieuwen hoed! 

De drie koningen komen vandaag op bezoek bij De 

Zonnepinkers! Zingen en dansen jullie mee voor hen? 

 

 

 

 

 



 

 

 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! 

 


