
 

 

              PINKERTJE WELKA’S 

Januari -Mei 2023 

 

Na een korte vakantie staan wij weer in de startblokken! Er staan weer heel wat leuke 

vergaderingen gepland! Wij zijn er alvast klaar voor, hopelijk jullie ook! 

 

Belangrijke data:  

- 17/2-19/2 Groepsweekend  

- 25/3 Vetzakkendag  

- 18/3 Spaghettiavond  

- 15/4 Pretpark 

- 13/5 Spring in’t Park  

- 20/5 AkaZEE 

- 27/5 Slotvergadering  

 

Zaterdag 14 januari  14u-17u  Drie koningen  

 

Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe 

hoed… 

Vandaag komen de driekoningen naar onze scouts! 

Als verassing nemen ze lekkere pannenkoeken mee!!! 

Nadat wij flink gespeeld hebben mogen we misschien 

wel smullen. 

 

Zaterdag 21 januari  14u-17u  Ultra verjaardagsfeest  

 

Niet-verjaardagsfeest, ohohoho. Gelukkige niet-verjaardag! 

Vandaag is iedereen, jarig, of toch niet? Of wel? Kunnen 

jullie ontdekken wie van de leiding écht jarig is? 

 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 28 januari  14u-17u  Nachtwacht vergadering  

 

Wie van jullie durft het aan? Mee naar Schemermeer te gaan? ’t 

Is de toegang naar een universum ver van hier… 

De wezens van de onderwereld zijn ontsnapt. Helpen jullie de 

Nachtwacht om ze terug naar de onderwereld te sturen? 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 4 februari  14u-17u  Vriendjes Dag  

 

Vrolijke vrolijke vriehienden, vrolijke vrienden 

dat zijn wij… 

Vandaag mag elke welka 1 vriendje of 

vriendinnetje meenemen naar de scouts. Wij 

verwelkomen deze gekke bende om samen 

leuk te komen spelen. 

 

Zaterdag 11 februari   14u-17u  Valentijn  

 

Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van uuuuuuuu! 

Vandaag vieren we Valentijn op de scouts. Uiteraard zullen we ook veel 

leuke spelletjes spelen. Wil jij stiekem de liefde van je leven ook 

ontmoeten? Kom dan zeker naar de scouts! 

 

Vrijdag 17 – Zondag 19 februari  Groepsweekend  

 

Hey hey ga je mee? Samen mee op weekend? 

Op vrijdagavond vertrekken we gezellig met z’n allen op 

weekend. Dit wordt een weekend gevuld met leuke 

spelletjes, lekker eten en lieve leiding. Meer info volgt nog. 

 

 



 

 

Zaterdag 25 februari  19u-21u  Fotozoektocht  

 

Op de kaart, op de kaart, op de kaart op de kaaahaart! 

Vandaag staat er een fotozoektocht op de planning. Doe je 

beste wandelschoenen aan en zet je speurneus op, wij zien 

jullie op de scouts! 

 

Zondag 5 maart  14u-17u  Districtsdag  

 

Samen spelen, samen delen. Dat kunnen wij! 

We gaan deze zondag (jaja, niet op zaterdag) spelen met alle 

scoutsen uit de buurt. Het belooft weer leuk te worden. Meer info 

over plaats en uur volgt nog. 

 

 

 

 

Zaterdag 11 maart  14u-17u  familievergadering 

 

Helaas pindakaas! 

De welka leiding is er een dagje tussenuit, daarom is het 

geen scouts. Wij zien jullie volgende week graag terug op de 

Spaghettiavond! 

 

 

 

Zaterdag 18 maart  11u-13u Spaghettiavond  

 

Wat eten we vandaag? Spaghetti, spaghetti, spaghettiii! 

Joepie! Eindelijk is de spaghettiavond weer daar! Jullie worden wat 

vroeger op de scouts verwacht om de leiding te helpen met de 

voorbereidingen. Iedereen is welkom om zich in te schrijven en 

samen met zijn familie en vrienden te komen smullen. 

 

 

 

 



 

 

 

Zaterdag 25 maart  14u-17u  Vetzakkendag  

 

De leiding weet geen liedjes die gaan over 

vetzakkendag. Weten jullie wel een liedje? 

Vertel het ons zeker op de scouts! 

Jullie worden aan het lokaal verwacht met 

kleren die héél vuil mogen worden (die in de 

vuilbak belanden). We spelen vettige spelen 

vandaag! 

Voor de mama’s en de papa’s, de Welka’s 

komen vuil terug naar huis (sorrie snorrie), 

neem misschien een grote vuilzak mee voor 

op de autostoel te leggen. 

 

Zaterdag 1 april  14u-17u  Inclusie Scouts Bunt  

 

Samen is veel leuker dan alleen, hier is er een plaats voor iedereen! 

De Kapoenen van Scouts Bunt komen vandaag bij ons spelen. Het 

beloofd weer een leuke dag te worden vandaag! 

 

 

 

 

Zaterdag 8 april  14u-17u  Vergadering op wieltjes 

 

De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond, 

rond en rond… 

Joepie!! Het is eindelijk weer een normale scoutsdag! 

Of toch niet? Neem vandaag jullie leukste step, fiets, 

skateboard, rolschaatsen,… (of bus) mee naar de 

scouts. 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 15 april  Pretpark  

 

Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Een feestje 

bouwen en je geld op doen?... 

De leiding zou dan een pretpark laten bouwen. Jammer 

genoeg heeft de leiding geen 10 miljoen. Gelukkig mogen 

ze vandaag op bezoek naar een pretpark EN JULLIE 

MOGEN MEE!! 

Meer info volgt nog. 

 

Zaterdag 22 april  14u-17u  Familievergadering 

 

Potverdorie! 

Nu is het weer geen scouts! De leiding gaat samen op 

weekend zonder de leden om bij te leren en elkaar beter te 

leren kennen. Tot volgende week lieve Welka’s!  

 

 

 

Zondag 30 april  14u-17u  Inclusie Scouts Mariaburg 

 

Samen is veel leuker dan alleen, hier is er een plaats voor iedereen!  

Wij gaan op bezoek bij de scouts van Mariaburg. We spelen op 

zondag samen met deze nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Het 

beloofd weer een leuke dag te worden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 6 mei  14u-17u  Kinderboerderij  

 

Lief, klein konijntje had een vliegje op zijn… 

Waar had dat konijntje nu weer een vliegje? Om dit te 

ontdekken kom je maar met ons mee naar de 

kinderboerderij. We verwachten jullie bij 

kinderboerderij Mikerf (Mikhof 25, 2930 Brasschaat) 

en daar mogen jullie mama’s of papa’s jullie weer 

ophalen om 17u. Tot dan!  

 

 

Zaterdag 13 mei  Spring in’t Park 

 

Spring, spring, spriiiiiiiiing het park in! 

Dit is het hoogtepunt van het scoutsjaar! Mis het niet! Kom met 

iedereen dat je kent (die veel pintjes of colaatjes drinken) naar 

het park bij de scouts. Geniet samen van de mooiste muziek en 

de leukste spelletjes. Wij zien jullie daar! 

 

 

 

Zaterdag 20 mei AkaZEE  

 

Met de trein naar Oostende! Schoeke schoeke tuut! 

Vandaag gaan we naar het zeetje! Neem je coolste 

duikbril en zwembroek mee. Vergeet ook zeker je 

lekkere lunchpakket en je zonnecrème niet! 

Meer info volgt nog. 

 

Zaterdag 27 mei  14u-17u  Slotvergadering  

 

OOOOOOOOOOOOh! ☹ 

Het scoutsjaar zit er alweer op. We komen nog een laatste keer samen 

om te spelen, daarna zien we elkaar weer terug op kamp! 

 

 

 



 

 

 Afsluiting  

Het kan al eens gebeuren dat je niet kan komen, dit is zeker niet erg! Laat dit dan steeds 

voor vrijdag weten, zodat we niet op jou blijven wachten! 

groepsleiding@zonnepinkers.be 

OF 

Stuur een berichtje in onze Whatsapp-groep! 

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

mail ons! 

 

mailto:groepsleiding@zonnepinkers.be

