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Het nieuwe scoutsjaar staat in de startblokken! Een jaar vol met nieuwe leuke ideeën die 
voor onvergetelijke momenten gaan zorgen! Wij zijn er alvast klaar voor, hopelijk jullie ook! 

Zaterdag 21 september  à  14u-17u  à  Startvergadering 

WOOOHOOO! Het nieuwe scoutsjaar gaat van start! Wij hebben zeer veel zin om van dit scoutsjaar 
een onvergetelijk jaar te maken!  

Zaterdag 28 september  à  14u-17u  à  Hallokes chocobokes 

HALLLOOOO! Hoor ik daar dat het nieuwe jaar is 
begonnen? En met nieuwe leden? En nieuwe leiding? 
Dat moet dan toch wel super leuk zijn om eens kennis te 
maken met dit alles! Na een goede kennismaking, 
hebben jullie hopelijk nog plaats voor een chocoboke!  

 

 

Zaterdag 5 oktober  à  14u-17u  à  Pimp het lokaal - vergadering 

Na zo’n toffe kennismaking vorige week, moeten we ONS lokaal op ONZE manier versieren! Wees 
maar klaar voor een ultra-fantastische-creatieve namiddag! Samen zorgen we ervoor dat ONS lokaal 
het coolste-kleurrijkste-vetste-lokaal is van heel de scouts!  

Zaterdag 12 oktober  à  14u-17u  à  Oktoberfest - vergadering 

Oktoberfest? Huh? Wat is dat? Om dit te weten te komen moeten jullie zeker afkomen! En dan 
dompelen wij jullie onder in het enige echte Welka’s Oktoberfest!  

 

 

 

 



Zaterdag 19 oktober   à  14u-17u  à  Pancakes – 4 – Kenia 

Hanne, oudleiding van ons, organiseert een pannenkoekenslag! Wij, de 
welka’s, gaan eens laten zien hoe goed wij onze buiken kunnen rond 
eten! Het is te doen in Antwerpen, wie dus een busabonnement heeft 
mag deze meebrengen!  

 

Zaterdag 26 oktober  à  Familiezaterdag 

Pppfffff, geen scouts vandaag! L  De leiding gaat op belofteweekend, waar Anke haar belofte gaat 
doen! Zeker duimen voor een geslaagde belofte! Tot volgende week!  

Zaterdag 2 november  à  16u-19u  à  Halloween-vergadering 

 
BOEHOOEE! Het is weer tijd voor een spookachtige avond! Hopelijk hebben 
jullie veel trek om iets lekker te eten, want de leiding zorgt voor eten! 

Verkleden is uiteraard toegestaan! Veel meer kunnen we niet vertellen, 
anders is het natuurlijk niet meer spannend!  

 

Zaterdag 9 november  à Familiezaterdag 

Maar seeeeg Yentl en Anke, geen scouts ofwa? L  Nee sorry lieverds, maar wij gaan samen met de 
hele leidingsploeg naar AKABE-Convent, waar we vormingen volgen om onze kennis te verbreden!  
Tot volgende week!  

Zaterdag 16 november  à  14u-17u  à  Niet-verjaardag-feest 

Gelukkige niet-verjaardagsfeest! Niet-verjaardagsfeest! En is het je niet-
verjaardag kom dan zeker naar de scouts! (ook als je toevallig net wel jarig bent 
hoor J ). Meer kunnen we niet verklappen, want een verjaardag zou geen 
verjaardag zijn als er geen verrassingen zouden zijn!  

 

Zaterdag 23 november  à  14u-17u  à  Inclusie Mariaburg 

Olé, pistolé, santé! Vandaag gaan we ons amuseren met de kids van de Mariaburg. Samen proberen 
we er een leuke dag van te maken! We leren enkele nieuwe spelletjes van hen en zij ook van ons. We 
weten op deze moment nog niet goed of wij naar hen gaan of zij naar ons komen, dus deze info volgt 
nog! Spannend! 



Zaterdag 30 november  à  14u-17u  à  Spaghetti-vergadering 

JOEPIIIEEE! Spaghettiavond! Smullen maar! Maar voordat al het volk 
kan komen om onze overheerlijke spaghetti te eten, hebben de 
Welka’s de taak op zich genomen om voor de versiering te verzorgen! 
Want blijkbaar kunnen wij enorm goed lokalen versieren J Vanaf 17 
uur kunnen jullie ouders, familie en vrienden komen eten van onze 
spaghetti omringt door onze versiering! (Meer info voor inschrijving 
volgt nog!)  

Zaterdag 7 december  à  14u-17u  à  Sint-vergadering 

Zie ginds komt de stoomboot, uit Spanje weer aan! Hij brengt ons Sint 
Nicolaas ik zie hem al staan! Oh ja! Het is weer zover, de Sint komt naar 
onze scouts! Warm jullie stembanden al maar op voor de Sinterklaas liedjes! 
Hopelijk zijn jullie even braaf geweest als jullie leiding, zodat we goed veel 
cadeautjes kunnen krijgen!  

 

Vrijdag 13 -  zaterdag 14 december  à  Nachtje lokaal 

SLAAPFEESTJE!!! Jaja, jullie lezen het goed, samen met de leiding gaan jullie 
de nacht doorbrengen op het lokaal! We verwachten jullie vanaf 18 uur (13 
december) op de scouts, waar we dan samen kunnen eten! Jullie mogen 
terug opgehaald worden vanaf 11uur op 14 december! Wat je allemaal 
moet meenemen wordt nog meegedeeld!  

 

Zaterdag 21 december  à  14u-17u  à  Kerstfeestje 

Jingle bells, jingle bells! Jingle all the way! Het is weer bijna zover, 
Kerstmis! Wij zouden dit dan ook enorm graag met jullie willen vieren! Dus 
leg voor 1 dag dat scoutsuniform in de kast en kleed jullie op jullie Kerst-
Akabe-best! Graag verzoeken wij ook om een klein cadeautje mee te 
nemen, zodat we ook cadeautjes kunnen uitwisselen met elkaar!  

 

 

 

 

 



Zaterdag 28 december  à   Familiezaterdag 

OOOOHHH!!!  Geen scouts vandaag! L  Geniet van jullie welverdiende vakantie! Wij zien jullie graag 
na de vakantie terug! Veel kerstknuffels van jullie kapoentjes Yentl en Anke! Xxxxx  

 
 

 

 

 

 

 

Nog enkele belangrijke data! 

13 tot 15 maart: Groepsweekend 
25 juli tot 1 augustus: Kamp  
 
 
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 
Anke: 0470 05 47 56 
Yentl: 0498 79 90 06 


