
 

 

PINKERTJE JINS 

September - December 2020 
 

Dag allerleukste Jins! 

Het kamp zit erop, de Corona is nog in het land, maar dat neemt niet weg dat we 

er een bangelijk jaar van zullen maken! 

 

Belangrijke data:  

- 19/09: Startvergadering  

- 12/02 tot 14/02: Groepsweekend 

- 24/07 tot 31/07: Kamp!  

 

Zaterdag 19 september  14u-17u  Startvergadering 

Moeten we na al die jaren nog uitleggen wat de startvergadering inhoudt? Ja dus, 

vandaag komen jullie te weten wie jullie leiding wordt voor het komende jaar. 

Spannend! 

 

Zaterdag 26 september  14u-17u  Kennismakingsvergadering 

Omdat we nog niet lang in de scouts 

zitten (J), gaan we elkaar vandaag 

wat beter leren kennen! We zullen oa 

vragen wie er een huisdier heeft, wat 

je lievelingseten is, maar ook dat de 

Jins als de beste kunnen samenwerken! 

Een Teambuilding hoort hier dus ook bij! 

 

Zaterdag 3 oktober  14u-17u  Cantus 

Drank, zingen en sfeer, moet er nog meer zijn? Dat is wat een Cantus inhoudt. We 

gaan liedjes zingen, een ‘beetje’ drinken en misschien wel een spelletje spelen. 

 



 

 

Zaterdag 10 oktober  14u-17u  Bosspel 

! We spreken voor het bosspel af om 14u aan Park Hof 

de Bist te Ekeren ! 

We spelen spelletjes vandaag. In het bos.  

 

 

 

Zaterdag 17 oktober  Familievergadering 

Vandaag geen scouts jammer genoeg. Niet getreurd, volgende week zijn we er weer! 

 

Zaterdag 24 oktober  14u-17u  FluoBadfrakkenFuif 

Fluo, badfrakken en fuif. The best of 3 worlds als je het ons vraagt! Doe je 

badfrak/kamerjas en mooiste fluo-accessoires aan en dan geven we er een lap op! 

 

Zaterdag 31 oktober  14u-17u  Halloweenvergadering 

Tijd om de griezeligste, engste, bangste verkleedkleren boven te halen! We gaan 

griezelen! 

 

Zaterdag 7 november  14u-17u  Zomervergadering 

De Jins hebben nooit koud. Bij ons is het altijd 

warm en sfeervol, ook vandaag! Zet gerust een 

zomerhoed op, doe je korte broek en/of 

zwembroek aan en dan gaan we van het zonnetje 

genieten!  

 

 

Zaterdag 14 november  13u-16u  Spaghettiavond 

Meer informatie volgt nog. 

 

 

 



 

 

Zaterdag 21 november 10u-16u Stadsspel 

Vandaag gaan we richting een onbekende stad. Verdere info volgt nog! 

Graag meenemen: 

- Lunchpakket en drinken 

- Regenjas 

 

Zaterdag 28 november  14u-17u  Inclusievergadering 

Vandaag is het nog eens vergadering met onze vrienden en 

vriendinnen van Scouts Mariaburg. Het zou kunnen dat deze 

vergadering op verplaatsing plaats vindt, maar daar krijgen 

jullie nog info over! 

 

 

 

Zaterdag 5 december  14u-17u  Sintvergadering 

Vandaag komt de Heilige man op bezoek! We zullen eens zien wie er braaf geweest is! 

 

Zaterdag 12 december  14u-17u  Cinema 

Vandaag houden we een Cinema in het lokaal!  Vergeet jullie cinema ticket niet! 

 

Zaterdag 19 december  14u-17u  Escape-room 

We zitten opgesloten in een kamer, niemand die ons komt helpen. Je moet 

samenwerken met de andere Jins en de tips die gegeven worden ontcijferen. Klinkt 

niet simpel! 

 

Zaterdag 26 december  14u-17u  Familiezaterdag 

Geen scouts vandaag. Vrolijk Kerstfeest liefste Jins en we zien jullie volgend jaar 

terug! 



 

 

 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 

Bryan 

Lotte 

Natasja 

Yentl 

OF 

Stuur een berichtje in onze Whatsapp-groep! 
Hier nog niet in toegevoegd? Stuur een berichtje naar één van bovenstaande nummers 

of mail ons! 

 


