
PINKERTJE WELKA’S  
Januari – Juni 2020 

 

Na een geweldig begin van het scoutsjaar, gaan we verder met het vervolg! Er staan weer 
heel wat leuke vergaderingen op het programma! We gaan dan ook weer samen zorgen voor 

onvergetelijke momenten! Wij zijn er alvast klaar voor, hopelijk jullie ook! 

ENKELE BELANGRIJKE DATA: 
- 13 maart tot 15 maart: GROEPSWEEKEND 
- 30 mei: SLOT VERGADERING 
- KAMP: in de loop van het jaar wordt meegedeeld wanneer de welka’s vertrekken! Het 

kamp eindigt op 1 augustus!  

Zaterdag 4 januari  à  14u-17u  à  Pyjama vergadering  

Hey doe je mee met onze pyjama party? Voor één keertje 
mogen jullie je scoutsuniform thuis laten en in jullie pyjama 
naar de scouts komen! Wij zien jullie graag in jullie knotsgekke 
pyjama’s, onesies,…!  

 

Zaterdag 11 januari  à  14u-17u  à  Drie koningen vergadering 

Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed… Wat we 
eigenlijk gaan doen is voor ons ook nog een groot raadsel! Maar wij 
weten al zeker dat het super leuk gaat worden! Wil je weten wat er 
te gebeuren staat, moet je zeker niet twijfelen om te komen! 
 
 
 
 

Zaterdag 18 januari  à  14u-17u  à  FC de Kampioenen vergadering  

De kampioenen, de kampioenen, wij zijn de beste van 
het land! De kampioenen, de kampioenen, kampioen 
zijn is plezant! Vandaag gaan we ons helemaal 
omtoveren tot de kampioenen! Wat we gaan doen is 
nog een geheimpje, maar we kunnen al wel vertellen 
dat het zeker plezant gaat worden! J   



Zaterdag 25 januari  à  14u-17u  à  Casino  

Wie niet waagt, niet wint! Dat is ons motto voor vandaag! Een casino draait 
allemaal rond winnen en elkaar uitdagen, en dat is net wat we vandaag gaan 
doen! Zorg dat je je tactieken om te winnen al thuis goed hebt geoefend want 
deze zullen zeker van pas komen! J  

 

Zaterdag 1 februari  à  10u-13u  à  Brunchen 

Voor een keertje is het scouts in de voormiddag! Het is dan ook een brunch! 
Wij zorgen ervoor dat jullie maagjes goed gevuld worden! Dus zorg ervoor 
dat je nog plaats hebt voor al dat lekkers! 

  

Zaterdag 8 februari  à  14u-17u  à  Pokémon vergadering 

POKÉMON!!! Gotta catch ‘em all!!! Yes! Vandaag gaan 
we samen onze eigen pokewelka spelen! Zorg ervoor dat 
je klaar bent om veel verschillende Pokémon te redden! 
Veel kennis over de Pokémon is zeker geen vereiste!  Meer 
kunnen we helaas niet vertellen!  
 

Vrijdag 14 - zaterdag 15 februari  à  Nachtje lokaal 

SLAAPFEESTJE!!! Jaja, jullie lezen het goed, samen met de leiding 
gaan jullie de nacht doorbrengen in het lokaal! We verwachten 
jullie vanaf 18 uur (14 februari) op de scouts, waar we dan 
samen kunnen eten! Jullie mogen terug opgehaald worden vanaf 
11uur op 15 februari! Wat je allemaal moet meenemen wordt 
nog meegedeeld!  
 

 

Zaterdag 22 februari  à  14u-17u  à  Feestvergadering 

Waar is dat feestje???? Op de scouts is dat feestje!!!  Wij 
hebben al vaker gezien dat jullie kunnen feesten zoals de 
beesten en dat gaan we vandaag weer doen! Dus gooi die 
dansbenen al zeker los thuis want deze zullen goed van pas 
komen! J  

 



Zaterdag 29 februari  à  14u-17u  à  Dokter vergadering 

OH nee! Net gevallen en een wondje opgelopen? Geen zorgen! Want wij gaan 
van jullie echt dokters maken! Wat we precies gaan is nog een geheim, maar 
je moet er zeker niet voor gestudeerd hebben! J   

 

 

Zaterdag 7 maart  à  14u-17u  à  Carnaval-vergadering 

Het issss wwww, weeee, welllll, WELKACARNAVAL!! Jaja de mooiste 
tijd van het jaar is weer aangebroken! Wij mogen weer met zijn allen 
zo zot mogelijk verkleed komen! Wij gaan samen met alle takken naar 
de carnavalsstoet kijken! EN uiteraard snoepjes vangen! Waar we 
precies met jullie afspreken, gaan we nog doorgeven! Wij verwachten 
jullie in prachtige kostuums!   

 

Vrijdag 13 - zondag 15 maart  à  Groepsweekend 

FEESTJE!!! Wij gaan samen met iedereen op weekend! Van 
swingpaleis tot lekker eten tot spelletjes, dit kan je allemaal 
vinden in dit weekend! Er volgt nog verdere info van waar jullie 
moeten zijn en om hoe laat wij jullie verwachten! Wij hebben er 
alvast super veel zin in!  

 
 
 

 

Zaterdag 21 maart  à  14u-17u  à  Boerderijdiertjes vergadering 

JOEPIE!! Vandaag trekken we met zijn allen naar de broer 
van Yentl! Hij heeft heel veel diertjes thuis en Yentl heeft 
geregeld dat we met z’n allen naar zijn diertjes mogen 
gaan kijken! Trek voor de zekerheid jullie regenlaarzen of 
schoenen die vuil mogen worden aan! Info over waar en 
hoe we juist afspreken komt nog!  

 
 
 



Zondag 29 maart  à  Inclusie Mariaburg 

JOEEEEPPPPIIIEEEE! Het is weer zover! Deze keer gaan 
wij op bezoek bij onze vrienden van scouts Mariaburg!! 
We gaan weer proberen samen een leuke dag van te 
maken! Verdere info over waar en hoe laat we afspreken 
volgt nog!  

Zaterdag 4 april  à  14u-17u  à  Zwem vergadering 

YES! Zwemmen! Vandaag trekken we naar het zwembad van Brasschaat! 
Daar gaan we ons eens goed amuseren in het water! Vergeet dan ook je 
zwemgerief én zwembandjes niet! Verdere info over waar we juist 
afspreken volgt nog!  

 

Zaterdag 11 april  à  14u-17u  à  Olympische spelen vergadering  

Na een actieve zwemnamiddag vorige week, zagen we toch wel 
dat sporten iets voor jullie was. daarom is het vandaag aan 
jullie om te laten zien in welke sporten jullie uitblinken! Trek 
zeker en vast sportieve kleren aan, want er zal zeker en vast 
goed gesport worden!  

Zaterdag 18 april  à  14u-17u  à  Cinema vergadering 

Ja ja! Je leest het goed vandaag zorgen wij voor een cinema! We toveren 
voor een keertje ons lokaal om tot onze eigen cinemazaal! Er is toch niets 
leukers dan gezellig samen een film kijken! Welke film we die dag gaan 
vertonen is nog niet geweten! Maar we hebben al gehoord dat er heel 
goede films klaarliggen! 

 

 

Zaterdag 25 april  à  Familie vergadering 

PPPFFFFF…. Geen scouts vandaag! L  De leiding gaat vandaag nog eens met zijn allen op weekend! 
Ook wel het totemisatie-weekend, Yentl gaat dit jaar voor haar kleurentotem! Zeker duimen voor een 
geslaagde totemisatie! Tot volgende week!  

 



Zondag 3 mei  à  Districtsdag 

Vandaag is het DE dag om aan alle andere scouts te laten zien hoe goed dat wij 
kunnen spelen! Deze dag zit vol met superleuke spelletjes die we samen gaan 
spelen met alle scouts uit ons district! Hoe laat en waar we juist afspreken wordt 
tegen dan meegedeeld!  

 

Zaterdag 9 mei  à  Pretpark 

PRETPARK!!!! Naar welk pretpark we gaan is nog een 
geheim. Maar wat we er al over kunnen vertellen is dat 
er attracties zullen zijn! J  We gaan samen op pad door 
het pretpark en we gaan de leukste attracties die er zijn 
doen! Wees dus klaar voor een dag vol attracties! 
Vergeet ook zeker jullie middageten en drinken niet! Hoe 
laat we vertrekken wordt nog meegedeeld!  

 

Zaterdag 16 mei   à  50 jaar Zonnepinkers 

Dit jaar bestaat onze Akabe 50!!!! jaar, wij als leiding organiseren hiervoor 
een feestje en zijn dan niet ter beschikking om mee met jullie op pad te 
gaan. L  MAAAAR niet getreurd! Jullie kunnen als nog samen met jullie 
ouders, familie, vrienden,… komen en samen ontdekken wat er allemaal te 
beleven valt! Hier komt nog verdere info over! 

 

 

Zaterdag 23 mei  à  AKAZEE - vergadering 

Met de trein naar Oostende!!! Tsjoeke tsjoeke tuut!!! Onze vaste 
zee-vergadering is weer aangebroken! We gaan samen met de 
trein naar Oostende en daar lekker spelen op het strand! Vergeet 
zeker jullie zonnecrème, middageten, drinken en zwemgerief niet! 
Verdere info volgt nog! 

 

 

 



Zaterdag 30 mei  à  14u-17u  à  Slotvergadering 

WAAAAAT??? Slotvergadering?? NU AL? Ja liefste welka’s aan alle mooie verhaaltjes komt een einde 
L! We gaan voor de laatste keer samen een vergadering beleven! Wat we precies gaan doen is nog 
niet geweten! Maar het gaat ongetwijfeld leuk worden!  

KAMP 

Het scoutsjaar is nog niet helemaal gedaan! Ons kamp komt er nog aan! Wij zien jullie hier allemaal 
super graag terug! We gaan dit jaar we weer een keer op kamp naar de Hoge Rielen! Verdere info 
over het kamp volgt nog!  

Jullie knotsgekke leiding  

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!  

welkas@zonnepinkers.be 

OF 

Stuur een berichtje in onze whatsappgroep! 
Hier nog niet in toegevoegd? Mail ons! 

  

Anke 
 Yentl 

Laura 
Jo-Lynne 


