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Het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de deur. Allereerst willen we jullie bedanken voor het
vertrouwen dat jullie vorig jaar aan onze scoutsgroep hebben gegeven. Onze nieuwe groepsen leidingsploeg staat klaar om uw kind(eren) weer een fantastische tijd te bezorgen.
Indien u er dit jaar weer wil bijzijn, vragen we u volgende zaken opnieuw in orde te
brengen. Uw kind(eren) moeten opnieuw ingeschreven worden. Hiervoor dient u het
jaarlijkse lidgeld te betalen van 45 euro per kind. Deze som omvat de verzekering bij Scouts
en Gidsen Vlaanderen (dit bedrag is verhoogd, meer informatie vindt u via volgende link:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kennismaken/lid-worden/lidgelden. Ook de werkingskosten:
aankoop en onderhoud van materiaal en het beheer van de lokalen zijn hier bij inbegrepen.

Reclame

Dag ouder(s),

Per kind dat u inschrijft betaalt u 45 euro. Dit totaalbedrag moet overgeschreven worden
op rekeningnummer BE28 7370 4507 3620 met vermelding van naam en voornaam en tak van
uw kind(eren) vóór 01/10/2017 zodat wij op tijd de verzekering bij Scouts en Gidsen Vlaanderen
in orde kunnen brengen. Zodra wij de betaling ontvangen is de (her)inschrijving compleet.
Indien er gegevens gewijzigd zijn, gelieve ons dit via mail te laten weten. Dit kan bijvoorbeeld
uw thuis adres of emailadres is. Wijzigingen kan u doorsturen naar
groepsleiding@scoutingwommelgem.be

Extra informatie en speciale activiteiten kan u lezen in onze maandelijkse nieuwsbrief die
wordt gestuurd naar het emailadres dat u hebt opgegeven (inschrijven op de nieuwsbrief
kan u doen via de site).

De eerste vergaderingen zullen starten op 1 oktober! Hieronder vind u een schema van de lokalen.
kapoenen
kapoenenlokaal aan de vtl
welpen
welpenlokaal aan de vtl
kabouters
Kabouterlokaal aan de vtl
Jonggidsen
Jong-gidsenlokaal aan de vtl
jongverkenners
Jong-verkennerlokaal aan het fort, over café Den Byblos
gidsen
Gidsenlokaal aan het binnenfort, het vorige jinlokaal
verkenners
verkenners lokaal, aan het fort, over café Den Byblos
Jins
Jinlokaal aan het fort over café Den Byblos
VTL= Van tichelenlei
Indien u vragen heeft, kan u ons altijd contacteren.
groepsleiding@scoutingwommelgem.be
Jonas Celis: 0494/04.87.71
Jana Verhaegen: 0494/73.17.67
We kijken alvast samen met u uit naar een tof scoutsjaar!
Jonas Celis, Jana Verhaegen
Groepsleiding Scouts en Gidsen Wommelgem
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Het activiteitenprogramma De Paal is nog steeds terug te vinden op volgende link
http://www.scoutingwommelgem.be/de-paal. Elke maand komt er een nieuwe Paal online
met de activiteiten per tak.
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Kapoenen

Hallo allerliefste
kapoentjes, 5 november
is het geen vergadering
want dan zijn we op ons
mega fantastisch
weekend!

Op 19 november is
het prinsessenvergadering,
joepieee! Gewone
uren aan de lokalen.

Seg, het is ook wel
prinsenvergadering
hè! We gaan er een
mega leuke
vergadering van
maken!
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Op 12 november kan je
best toverspreuken en
wensen maken want dan
is het
tovenaarsvergadering.
Gewone uren aan de
lokalen!
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Zondag 3 december is het
wetenschapsvergadering,
wij hebben er alvast veel
zin in!

Ik zal er
ook bij
zijn!

En ik ook!!

Gewone
uren aan de
lokalen

Amai, dat
wordt zo een
leuke
vergadering!
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Kapoenen

Op zondag 26 november mogen
jullie bij mij komen spelen want
dan is het bosspel, best warme
kleren aandoen dus! Gewone
uren aan de lokalen.
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Zijn jullie klaar om deze
maand echte superhelden
te worden zoals mij en
mijn superheld-vrienden?

Kabouters

HEEEEY kabouters!

We VLIEGEN er al direct
SUPERHELDENweekend
van 3-5 november!
Meer info krijgen jullie nog
in ons weekendboekje!

Dus daarom gaan wij op zondag
12 november onze lokalen
opruimen en pimpen!
Je mag alles meenemen waar je
thuis vanaf wilt & dat toch nog
een mooi plekje kan krijgen in
ons lokaal! (ook verf, posters,
etc.)
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in tijdens ons
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Kabouters

Veel superhelden hebben ook
een ‘supermobiel’ & op
zondag 19 november mogen
jullie jullie supermobiel
meenemen!
We zullen eens zien wie de
snelste superheld is, want het
is vergadering op wieltjes

Na al die zware inspanningen
deze maand, verdienen wij als
superhelden een beetje
ontspanning! We gaan volop
genieten van de
november

DIKKE KUSSEN VAN DE SUPER(HELDEN)LEIDING
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relaxvergadering op 26
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Welpen
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Welpen

Jonggidsen
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Heeey Jonggidsen!! Wat zouden we deze
maand allemaal voor leuks doen?
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2 Zondag 5/11 PIMP JE LOKAAL als je zelf nog leuke versiering hebt,
mag je die zeker meenemen!
3 Terug naar start
4 Maak een mooi gedichtje voor de
leiding
5 Zondag 6/11 HOTTIE
VERGADERING (maar kleed je toch
maar warm aan!)

Jonggidsen

1 Eet een appelsien

6 Hou een ijsblokje 2 minuten op je
voorhoofd, om te bekomen van de
hottie vergadering
7 Spitskar
8 Zondag 19/11 DORPSSPEL, om 9u30 op het KERKPLEIN
9 Beurt overslagen
10 Maak een super sterke sjorring

12 Terug naar start!

Proficiat, je hebt de finish bereikt! Wij hebben alvast heel veel zin in
deze maand! Dikke kussen van jullie leiding
Emmerante, Jolien, Nanou en Rani
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11 Zondag 26/11 SNOEPVERGADERING
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Om te bewijzen dat jullie wel
echt mannen zijn moeten
jullie eerst enkele proeven
doorstaan op onze
mannenvergadering. Kam je
snor en smeer je beentjes
dus maar in op 12 november
(9.30u-12u aan onze lokalen.)
Een echte man zijn betekent
natuurlijk ook dat sjorren en
tenten opzetten helemaal
niet moeilijk is voor jou.
Daarom gaan we eens zien
of jullie alle technieken nog
onder de knie hebben op
onze techniekenvergadering.
19 november van 9.30u tot
12u aan de VTL.)

Jongverkenners

We beginnen de maand door
op weekend te gaan van 3
tot 5 november. Meer info
krijg je nog van ons.
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Jongverkenners! Deze maand is niet zomaar een maand zoals een andere, het is
No-shave november. Stop dus maar met je te scheren voor de komende maand
en laat die weelderige baard naar boven komen. (of de donshaartjes op je
bovenlip).
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Vier ferme handdrukken van jullie mannelijke
leiding met totaal geen opgetekende snorren en
baarden.

Jongverkenners
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Klussen behoort ook toe tot
de taken van een man. Kom
dus zeker in grote getallen
om ons lokaal op te knappen
tijdens onze Pimp-je-lokaalvergadering op 26 november
van 9.30u-12u aan onze
lokalen.) Je mag allemaal
dingen meepakken die
volgens jou in het lokaal
passen.
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Gidsen
Om niet in staat te zijn het rietje in de
capri-sun te steken
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Om meer smileys in
een sms te zetten
dan woorden
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Gidsen

Om op je selfies altijd een dubbele kin
te hebben

Om die horoscoop toch te geloven
vandaag

Om je helemaal klaar te maken voor de winter
op de cosyvergadering van 26 november.
Gewone uren aan het lokaal

XOXO Karen – margo - Sofie
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Om te knorren
tijdens het lachen
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12 november mogen jullie je vrouwelijke
kantjes boven halen want het is travestieten
vergadering
Gewone uren aan de lokalen

19 november spreken we gewoon(9h30) af aan het rond punt (fruitmarkt cools ) want
wij gaan het grote snapchat spel spelen in het stad. Dus voor 1 keer mag

de gsm is mee (op eigen risico uiteraard) Vergeet geen geld of een buzzy

paske voor den tram te pakken !!

Verkenners

deze maand gaan we op dikke vrienden weekend
3-5 nov verdere info zie weekend boekje !
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Yuuuuuu de verkenners !!!
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dikke linker van de leiding

Kwik kwek en kwak

Verkenners
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26 november is het…………. je zal wel zien vergadering …. Be there :) gewone uren @ ons lokaal
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Jins
De JINS zijn helemaal mee met
het digitale tijdperk en kunnen hun
maandprogramma terugvinden op
Facebook!
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Mark Zuckerberg likes this
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Vasas heeft deze maand enkele belangrijke mededelingen
1. De reis was weer fantastisch. Twee dagen in Düsseldorf en Duisburg. Prachtig

VASAS

Beste leden, ouders en sympathisanten,

weer. Een levendige stad. Een schitterend hotel. Meermaals een prachtig
uitzicht. Lekker eten. Een gezellige picknick. Kortom, EEN AANRADER.

2. Op 7 en 14 november om 20.30 uur in het Stamlokaal op Fort II zijn er weer
de inschrijvingen voor onze volgende wintertochten. Er moet van elke
deelnemende ploeg een vertegenwoordiger aanwezig zijn om te kunnen
inschrijven.
De tochten gaan door in het derde en laatste weekend van januari 2018. Ook
weer een fantastische Vasasactiviteit.
Tot binnenkort.
Koen Roskams
voorzitter Vasas
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Probeer er volgend jaar ook bij te zijn. Een super Vasasactiviteit.
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Reclame
Tel.: 03 354 15 91
Heb je iets nodig of heb je zelf nog spullen die verkocht kunnen
worden? Aarzel niet om Rudy te contacteren!
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Rudy Van Camp
De Keer 8
2160 Wommelgem
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Reclame

HOPPER winkel ANTWERPEN

Adres:
Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen
03 297 37 34

Openingsuren

Dinsdag tem vrijdag
van 10u tot 12u en van 12u30 tot 18u
Zaterdag
van 10u tot 12u en van 12u30 tot 17u
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winkel.antwerpen@hopper.be
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