
 

 

 

 

Startvergadering                          15 september (14-17 uur) 

Vandaag is de dag waar jullie zo naar uit hebben gekeken. De scouts 

begint terug!!! Jippie! Jullie nieuwe welka leiding is er helemaal klaar 

voor om er terug een kei leuk jaar van te maken. Vandaag brengen jullie 

eerst nog even samen door met jullie oude leiding en erna mogen jullie 

ontdekken wie jullie nieuwe welka leiding zal worden! Spannend!  

 

 

Verkenningsvergadering                    22 september (14-17 uur) 

Omdat de scouts nog maar net begonnen is, is het 

misschien ook belangrijk dat we jullie nog eens even 

terug wegwijs maken in het lokaal. Ook zullen we jullie 

nog eens uit leggen wat wel en niet mag. Zo kunnen 

we er samen een topjaar van maken.  

 

 

 

Spongebobvergadering                                                                     29 september (14-17 uur) 

Vandaag staat alles in het thema van spongebob. Julie mogen dus 

over het heel het lokaal naar sponzen gaan zoeken en hier gaan we 

dan een leuk spel mee spelen, erna kunnen jullie misschien jullie 

eigen spongebob nog maken.  

 

 

Vermist vergadering                       6 oktober (14-17 uur) 

Vandaag is er iemand vermist, Wie is er verdwenen? Meer 

gaan we jullie niet vertellen, daarvoor moeten jullie deze 

zaterdag zeker komen. De leiding zal jullie hulp zeker 

kunnen gebruiken. Het wordt alvast een spannende 

vergadering!  

 

 

 

 

PINKERTJE WELKA’S 



Smikkelvergadering                                                            13 oktober (14-17 uur) 

Mmm… Jullie rieken waarschijnlijk al van alles lekkers. Als jullie 

houden van lekkernijen dan moeten jullie zeker komen vandaag. 

We gaan nog niet vertellen wat we gaan koken of eten. Dat 

moeten jullie eerst zelf zien te raden aan de hand van spelletjes. 

Leuk toch?  

 

 

 

Jeugd van de dagbeweging vergadering             20 oktober (14-17 uur) 

Raar woord he? Misschien gaat er bij jullie een belletje rinkelen als      

jullie aan gisteren denken. Dan was het inderdaad Dag van de…. 

Vandaag gaan we dus leuke scoutspelletjes doen helemaal in het 

scouts thema natuurlijk! 

 

 

 

Halloween vergadering               27 oktober (18-21 uur) 

Vandaag is het griezelen geblazen. Want we komen 

weer in de halloween periode terecht. Misschien 

mogen jullie vandaag wel eens mee doen met de 

grote takken en gaan we samen op stap. Trek dus 

jullie engste kleding maar aan.  

 

 

Bosspel vergadering                 3 november (14-17 uur) 

Vandaag worden jullie niet aan het lokaal verwacht 

maar in hof de bist. Hier kunnen we ons eens goed 

uitleven in de bossen. We spreken af om 14 uur aan de 

grote parking op de Veltwijcklaan. Om 17 uur mogen 

de ouders jullie wel gewoon zoals anders komen halen 

aan het scoutslokaal.  

 

 

 

 

 

 



Kunst vergadering           10 november (14-17 uur) 

Vandaag gaan we op verschillende manier kunst maken. 

Niet op de gewone manieren zoals papier en potlood. 

Maar met alles wat je maar kunt inbeelden. Doe dus zeker 

geen te beste kleding aan want vuil worden is mogelijk.  

 

 

 

Familie zaterdag                     17 en 24 november  

Deze zaterdag is jullie leiding er spijtig genoeg niet. 

Wij zijn deze 2 weekends met alle leiding op weekend 

om nog nieuwe dingen bij te leren om zo nog betere 

leiding te worden. Maar niet getreurd nu kunnen jullie 

misschien de bomma en bompa eens gaan bezoeken 

of eens afspreken met wat vrienden.  

 

Wellness vergadering              1 december (14-17 uur) 

Vandaag is het verwendag. Jullie mogen elkaar eens 

goed in de watten leggen. Met massages, maskers, 

lekkere hapjes… Kom dus maar zeker af om lekker te 

chillen met ons en eens goed te relaxen. 

 

 

 

Sint vergadering                         8 december (14-17 uur) 

Ja hoor, 6 december is al voorbij, maar bij ons 

komt de Sint zeker ook nog langs hoor. Zijn 

jullie dit jaar braaf geweest? En hebben jullie 

altijd goed geluisterd naar de leiding? En wat 

heeft de Sint bij van cadeautjes dit jaar? 

Allemaal vragen waar de Sint een antwoord 

op zal hebben. Dus jullie moeten zeker 

komen!  

 



Spaghetti vergadering           15 december (14-17 uur) 

Wat eten we vandaag? Spaghetti, spaghetti, 

spaghetti!!! Ja hoor dat zal er vanavond zeker 

op de menu staan. Jullie ontvangen zeker nog 

een brief om jullie in te schreven voor onze 

wereldberoemde spaghetti avond. In de 

namiddag gaan wij samen onderleggers en 

versiering maken zodat het vanavond super 

gezellig wordt.  

 

Familie zaterdag          22 en 29 december 

Deze zaterdag is jullie leiding er spijtig genoeg niet, maar 

jullie waarschijnlijk ook niet. Want het is kerstvakantie!!! Ga 

maar lekker samen met je familie cadeautjes uitpakken. Of 

versier samen de kerstboom! Wij zien jullie graag terug met 

de driekoningen vergadering op 5 januari van 14-17 u. Tot 

dan!  

 

 

Zo, dit is het pinkertje voor het eerste deel van het scoutsjaar!  

Als er in de loop van het scoutsjaar vragen zijn mogen jullie ons altijd contacteren. 

Als jullie eens niet kunnen komen, vraag dan ook even aan je ouders om een seintje te 

geven aan de leiding. 

Groetjes van jullie super toffe leiding 

Sofie, Lander, Jochen 😊  

 

   

  Sofie                                                 Lander                                         Jochen  


