
Allercoolste givers en ouders, 

Hieronder kunnen jullie al onze activiteiten terugvinden voor de eerste 
maanden van het scoutsjaar. Er staat ons heel wat leuks te wachten, neem snel 
een kijkje! 
 

 

Het scoutsjaar is weer begonnen en ook dit jaar hoort daar een 
jaardans bij.  

Smeer jullie benen al maar in, want wij gaan dansen en het 
scoutsjaar goed beginnen! 

 

 

 

 
Vandaag gaan wij jullie droppen in het bos. Aan de hand van opdrachtjes, 

raadsels en tips moeten jullie er 
voor zorgen dat jullie de weg 
terug vinden. 

Echte givers kunnen dat!  

Adres: Mishagen 60, 2930 
Brasschaat 

 

 

 

 

Wat er vandaag op de planning staat is nog een 
groot raadsel. Kom het zeker ontdekken tijdens 
de vergadering! 

 

 

 

Zaterdag 21/09  Startvergadering   14-17 uur 

Zaterdag 28/09  Dropping     14-17uur 

Zaterdag 05/10  Verrassing!    14-17uur 



 

 

Vandaag is het jammer genoeg geen scouts! 

Het is tijd dat jullie de oma, opa, bompa, 
bomma, nonkel, tante en iedereen  van de 
familie eens een bezoekje brengen! 

 

 

 

Ben jij sterk genoeg om een Viking te zijn? 

Laten we samen onze grenzen verleggen en de 
uitdaging aangaan om beresterke Vikings te 
worden! 

 

 

 
 

Vandaag is er geen scouts!  

De leiding gaat op weekend om elkaar beter te leren kennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 12/10  Familiedag 

Zaterdag 19/10  Strong Vikings    14-17uur 

 Zaterdag 26/10  Leidingsweekend 



 

Vanavond gaan we lekker griezelen!! 

Knutselen met pompoenen, griezelverhalen vertellen,… 
Alles kan! 

Wie kan er zich het engst verkleden? (Verkleden mag!)  

 

 

 

Jammer genoeg kunnen jullie vandaag niet naar de scouts 
komen. De leiding gaat naar school om leuke spelletjes te leren 
voor jullie! We zien jullie graag volgende week terug!  

 

 

Wie heeft de moord gepleegd? 

Met welk wapen is het gebeurd? 

En waar? 

Laten we samen het raadsel oplossen! 

 
 

Vandaag komt Scouts Mariaburg! 
Samen met hen gaan we een dag 
vol plezier beleven! 

 

 

 

Zaterdag 02/11  Halloween    18-21uur 

Zaterdag 09/11  Convent 

Zaterdag 16/11  Cluedo     14-17uur 

Zaterdag 23/11  Inclusievergadering   14-17uur 



 

Vanavond kunnen jullie allemaal komen 
smullen van onze lekkere spaghetti! 

Help jij de leiding om groentjes te snijden en 
de saus te maken? 

 

 

 

 
Zie ginds komt de stoomboot, uit Spanje weer aan. 

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

Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. 

Hoe waaien de wimpels, al heen en al weer. 

Zijn knecht staat te lachen, en roept ons reeds toe: 

“Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!” 
Oh, lieve Sint Nicholaas, kom ook eens bij. 

En rijd toch niet stilletjes onze scouts voorbij! 

 

Vandaag gaan wij de Olympische 
winterspelen nadoen! 

Ijshockey, snowboarden, skiën, 
schaatsen,… Niets is te moeilijk voor de 
givers! 

 

 

 Zaterdag 30/11 Spaghetti-avond   14-17uur 

Zaterdag 07/12  Sinterklaas    14-17uur 

Zaterdag 14/12  Winterspelen    14-17uur 



 

Jingle bells, Jingle bells 

Het is bijna Kerstmis!! 

En dit gaan wij vieren met een heus giverkerstfeest!  

Meer informatie volgt nog 

 

 

 

 

Vandaag is het geen scouts.  

De leiding kan niet meer bewegen na al dat eten 
van de kerstfeestjes! 

 

 

 

 

Ook vandaag 
is het geen scouts. 
De leiding heeft te 
hard gefeest 
met nieuwjaar 
en wij liggen 
nog in bed! 

 

 

 

 

Zaterdag 21/12  Kerstfeestje    14-17uur 

Zaterdag 04/01  Kerstvakantie 

Zaterdag 28/12  Kerstvakantie 



 

 

 

 

 

 

Driekoningen, driekoningen, geef mij ne nieuwen hoed! 

De drie koningen komen vandaag op bezoek bij De Zonnepinkers! Zingen en 
dansen jullie mee voor hen? 

 

 

R U S T 

Alles staat in teken van ontspannen. 

Doe je badjas aan voor een optimale wellness-ervaring 

 

 

 

Wie is jouw favoriete Avenger? 

Kom verkleed als jouw 
favoriete Avenger en samen 
gaan wij de wereld redden! 

 

 

 

 

Zaterdag 11/01  Driekoningen    14-17uur 

Zaterdag 18/01  Wellnessvergadering  14-17uur 

Zaterdag 25/01  Avengersvergadering  14-17uur 



 

 

 

 

Belangrijke data: 13-15 maart Groepsweekend  

9 mei pretpark,  

23 mei zee,  

30 mei slotvergadering. 

25 juli – 1 augustus kamp 

 
Als jullie eens een keertje niet kunnen komen is dat helemaal niet erg, maar 
dan weten wij dit graag! Je kan dit laten weten via een e-mailtje op 
givers@zonnepinkers.be of via een van onderstaande gsm-nummers. Je kan 
het ons ook altijd laten weten voor of na een vergadering. 
 


