
PINKERTJE WELKA’S 
Drie koningen-vergadering 5 januari (14-17 uur) 

Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed,… 

Vandaag mogen jullie je zangtalenten boven halen! We 

gaan namelijk met heel de scouts een talentenjacht 

houden. We zijn benieuwd welke verborgen talenten onze 

Welkas hebben. 
 

  

Bomma en bompa-vergadering 12 januari (14-17 uur) 

Je leest het goed! Vandaag reizen we naar de toekomst en 

zijn we allemaal heel oude Welkas. We gaan eens zien of 

we als bomma’s en bompa’s nog zo goed dezelfde 

spelletjes kunnen spelen! 

 

  

  

Brunch 19 januari (11-13 uur) 

Vandaag gaan we brunchen. Dit is ontbijt (BReakfast) en 

middageten (lUNCH) gecombineerd. Uiteraard is het best 

dat jullie ’s ochtends al wat eten, want we moeten eerst 

nog op zoek naar onze brunch! 

Opgelet! De uren zijn van 11u t/m 13u aangezien, we met 

enkele studenten zitten. 

 

 
 

  

Nachtje lokaal 25 januari 19u t/m 26 januari 10u30 

Zoals jullie wel weten hoort op weekend en op kamp gaan 

ook bij de scouts. Om eens te oefenen gaan de Welkas al 

eens overnachten in het lokaal. Haal de slaapmatrassen, 

veldbedjes en slaapzakken al maar boven! 

 

 

 

 



Gezelschapsspel-vergadering 2 februari (14-17 uur) 

Vandaag gaan gezellige spelletjes spelen. Heb je een 

gezelschapsspel dat je zelf graag speelt? Dan mag je dit 

zeker meenemen! 

 

 

  

  

Mixer-vergadering 9 februari (14-17 uur) 

Vandaag gaan we samen met de Jogis van de Zonnepinkers 

en leiding van een andere scouts spelletjes spelen. Ook 

voor ons is het een verrassing! 

 

 

 

 

 

  

Valentijn-vergadering 16 februari (14-17 uur) 

Zoals jullie misschien wel weten is het op 14 februari 

Valentijn en dan heeft Cupido heel veel werk. Ken je Cupido 

niet? Wel dan zal je hem dan ontmoeten want hij heeft 

gevraagd aan de Welkas of wij hem willen helpen. 

Spanningverzekerd! 

 

 

 

 

  

Er komt iemand op bezoek-vergadering! 23 februari (14-17 uur) 

Vandaag komt er een andere scouts op bezoek! Wat we 

gaan doen weten zelfs wij niet! Het is een grote verrassing. 

 

 

 

 

 



CARNAVAAAAAAL!! 2 maart (14-17 uur) 

Haal je verkleedkleren maar terug uit de kast, zoek je 

feesthoedje en zet je feestneus op! Vandaag rijdt de 

carnavalsstoet door Ekeren en wij gaan kijken! 

De oudere takken van de Zonnepinkers wandelen mee, dus 

we gaan ze ook wat aanmoedigen! 

Meer informatie volgt nog. 

 

 
 

Kinderboerderij 9 maart (14-17 uur) 

Knor knor, bèèèèèh, meeeeuuuh,… dit zijn enkele geluiden 

die je vandaag waarschijnlijk zult horen want we gaan 

vandaag naar de kinderboerderij! Ben je benieuwd welke 

geluiden we nog te horen gaan krijgen? Kom dan zeker 

mee! We spreken af aan de boerderij en daar kan je om 17 

uur je Welka terug oppikken. 

Meer informatie volgt nog. 

 

 

 

  

Groepsweekend 15-16-17 maart 

Het is zo ver! We gaan met heel de scouts op weekend! 

Hopelijk steken jullie luchtmatrassen en slaapzakken nog 

niet te ver weg! 

Meer informatie volgt nog. 

 

 
 

  

Districtsdag !!ZONDAG 24 maart!! 

Vandaag is het een districtsdag. Dit wilt zeggen dat we met 

alle scouts van ons district Noordenkwijt gaan afspreken 

om samen spelletjes te spelen. We zullen eens tonen hoe 

goed de Welkas van de Zonnepinkers zijn! 

Meer informatie volgt nog. 

 

 

 

 



Zwemmen 30 maart (14-17 uur) 

Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw… Vandaag 

gaan we zwemmen in het zwembad van Brasschaat. 

Afspraak om 14u aan de ingang van het zwembad. Om 17u 

kan u je Welka terug oppikken. Om zo snel mogelijk te 

kunnen genieten van het water, de glijbanen, de sauna’s,… 

vragen we wel of de Welkas hun zwembroek en zwempak 

kunnen aandoen onder hun kleren. 

Meer informatie volgt nog. 

 

  

Familie-zaterdag 6 april 

Vandaag is het jammer genoeg geen scouts. De leiding is 

zelf op weekend. Volgende week staan we terug trouw op 

post! 

 

 

 

 
 

 

Voila, weer een paar leuke vergaderingen om naar uit te kijken! Als jullie eens niet kunnen komen, 

vraag dan ook even aan je ouders om een seintje te geven aan de leiding via 

welkas@zonnepinkers.be 

We willen dan ook nog even de data voor het kamp meegeven: 20 juli t/m 27 juli. 

 

Groetjes van jullie super toffe leiding 

Sofie, Lander, Jochen    

   

            Sofie                                                            Lander                                                         Jochen  

mailto:welkas@zonnepinkers.be

