
 

 

 

PINKERTJE WELKA’S 

Januari 2022 – Eind mei 2022 

 

Dag lieve Welka’s 

 

Ook voor het tweede deel van het scoutsjaar hebben wij een pinkertje voor jullie gemaakt! Hierin is 

te vinden wat we elke week samen zullen doen. Neem jullie agenda’s er maar bij om onze leuke 

activiteiten te noteren. 

 

Zaterdag 8 januari  14u-17u  Driekoningenvergadering 

 

Drie koningen, drie koningen… 

Vandaag komen Balthasar, Caspar en Melchior op bezoek. 

We eten samen met de rest van de scouts ook lekkere 

pannenkoeken! 

 

 

Zaterdag 15 januari  18u15-20u15   Cinemavergadering 

 

Vandaag bootsen we de echte cinema na in ons 

scoutslokaal! 

We kijken samen een leuke film op het grote scherm…Kijken 

jullie met ons mee? 

 

Zaterdag 22 januari  14u-17u  Disneyvergadering 

 

Om het Disneythema tot uiting te brengen, gaan we vandaag 

spelletjes spelen in dit thema! 

Zijn jullie er klaar voor? 

 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 29 januari  14-17u  Jins-vergadering 

 

Vandaag krijgen we bezoek van een andere scouts. Zij spelen met ons 

mee en laten ons hun leukste spelletjes zien. De Welka’s kunnen tijdens 

deze vergadering laten zien hoe goed ze spelletjes kunnen spelen met 

elkaar! 

 

 

Zaterdag 5 februari  14u-17u  Zwemvergadering 

 

Omdat de zwemvergadering vorige keer niet is kunnen 

doorgaan, maken we dit deze keer dubbel en dik goed!  

We gaan vandaag zwemmen in het zwembad van 

Brasschaat.  

 

 

Zaterdag 12 februari  14u-17u  Valentijnvergadering 

 

Vandaag staat het thema liefde op de scouts centraal! 

We spelen spelletjes die hierrond draaien en natuurlijk mogen hartjes 

vandaag ook niet ontbreken…  

 

 

Zaterdag 19 februari  14u-17u  Inclusievergadering 

 

Vandaag komt de scouts van de Mariaburg met ons meespelen. 

Wat we allemaal gaan doen blijft wel nog een kleine verrassing! 

 

 

Zaterdag 26 februari  14u-17u  Carnaval 

 

Vandaag vieren we samen Carnaval!  

Haal die toeters en bellen al maar naar boven, want vandaag wordt het een 

feestfestijn! 

 

 

 



 

 

Zaterdag 5 maart  14-17u  Welka’s got talent 

 

Tijdens deze vergadering mogen alle Welka’s hun eigen talenten 

ontdekken en laten zien! 

Wat kunnen jullie allemaal goed??? 

 

 

Vrijdag 11 tot zondag 13 maart  Groepsweekend 

 

Dit weekend trekken we er samen op uit met de hele scouts!  

We beleven samen een leuk weekend vol spelletjes en overnachten twee 

keer. De exacte uren worden later nog gecommuniceerd. 

 

 

Zaterdag 19 maart  14u-17u  Spaghetti-dag 

 

Wat eten we vandaag? 

Spaghetti, spaghetti, spaghetti 

Wat eten we zo graag? 

Spaghetti, spaghetti, spaghetti 

Wat willen we eten als ons buikje knort? 

Wij willen spaghetti op ons bord! 

 

 

Zaterdag 26 maart  14u-17u  Levend gezelschapsspel 

 

Vandaag spelen we een levend gezelschapsspel! 

Wie baant zich een weg naar de finish? 

 

 

 

Zaterdag 2 april  Familiezaterdag 

 

Deze zaterdag is het geen scouts, want de leiding gaat op weekend!  

 

 



 

 

Zaterdag 9 april  14u-17u  Paasvergadering 

 

Vandaag staat het thema Pasen centraal!  

We spelen spelletjes rond paaseieren en ontdekken waar de paashaas allemaal 

toe in staat is. 

 

 

Zaterdag 16 april  Familiezaterdag 

 

Fijn paasweekend! 

 

 

Zaterdag 23 april  ???  Akabe-dag 

 

Vandaag spelen we samen met verschillende Akabe ’s om 

elkaar te leren kennen!  

We maken er met zen allen een leuke dag van en maken 

veel plezier. De specifieke uren worden nog meegedeeld. 

 

 

 

Zaterdag 30 april  ???   Pretparkvergadering 

 

Vandaag gaan wij samen met de scouts naar een pretpark.  

Het is nog een kleine verrassing naar welk pretpark we exact 

gaan…Durven jullie het aan??? De specifieke uren worden later nog 

gecommuniceerd. 

 

 

 

 

            Zaterdag 7 mei  13u-20u  Spring in’t park 

 

Vandaag kunnen jullie samen met jullie familie en vrienden langskomen op 

de scouts en allerlei leuke evenementjes doen! Wanneer jullie precies 

binnenspringen mogen jullie uiteraard zelf kiezen. 

Ook kunnen jullie genieten van lekker eten en drinken! 



 

 

                             Zondag 15 mei  14-17u  Districtsdag Welka’s 

 

Wat we exact gaan doen blijft nog een verrassing, maar wat we al wel 

weten is dat het alvast een hele leuke dag zal worden! Let op : deze 

vergadering is op een zondag. 

 

 

                 Zaterdag 21 mei  ???  De zee 

 

Vandaag gaan we met de hele scouts naar de zee. 

We spelen met onze voetjes in het zand, snuiven de geur van 

het strand op en nemen een frisse duik in het water! 

De specifieke uren worden nog meegedeeld. 

 

 

 

 

            Zaterdag 28 mei  14u-17u  Slotvergadering 

 

Vandaag is het de laatste vergadering op de scouts 

voor we samen op kamp vertrekken.  

We sluiten het scoutsjaar met de hele scouts samen 

af door met zen allen spelletjes te spelen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Belangrijke info  

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 

Jo-Lynne: 0497 37 60 01 

Laura: 0468 51 68 08 

Maxime: 0473 29 63 14 

Yentl: 0498 79 90 06 

 

OF 

Stuur een berichtje in onze Whatsapp-groep! 

Hier nog niet in toegevoegd? Stuur een berichtje naar één van bovenstaande nummers of mail ons! 
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