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Scouts & Gidsen Wommelgem 		

Reclame

Voor alle klusjes in en rond het huis zijn onze Jins ook dit
scoutsjaar weer beschikbaar. Ze willen evenals graag op
communiefeesten, trouwerijen, verjaardagsfeesten,… komen
helpen. De vergoeding komt volledig ten goede aan hun
buitenlands kamp. Interesse? Stuur een mailtje naar

JINS@SCOUTINGWOMMELGEM.BE

Reclame

Scouts & Gidsen Wommelgem 		

RENT A JIN
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Op 13 mei moeten jullie
jullie ogen goed
openhouden want dan gaan
we ons amuseren met een
fotozoektocht. We
verwachten jullie hiervoor
om 9u30 gewoon aan onze
lokalen.

Draai jullie nog maar eens
om in jullie bedje want op
20 mei doen we geen
vergadering omdat het
Pinksteren is.

Kennen jullie allemaal het
alfabet? Dat zullen we eens
testen tijdens onze Lettervergadering van 27 mei.
Na een drukke maand mei
gaan we op vrijdag 1 juni
eens zalig relaxen tijdens
een echte relax-vergadering.
De vergadering start om
18u30 en eindigt om 20u30.

Kapoenen

We gaan ons met zen alle
eens helemaal uitleven in de
speeltuin van het Rivieren
hof op 6 mei, we
verwachten jullie om 9u30
aan de kinderboerderij van
het Rivieren hof. De
vergadering zal ook gewoon
om 12u gedaan zijn en dan
verzamelen we terug aan de
kinderboerderij.
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Liefste Kapoentjes, hier is de paal van mei!
Hopelijk zijn jullie klaar voor weer een hele maand vol toffe vergaderingen.
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Vandaag hebben we aan Olly
Wannabe gevraagd om te helpen
met de paal. Hij had heel veel
leuke ideetjes voor deze maand!

Kabouters

Allerliefste kabouters

Sporten, sporten, sporten… Het
leukste wat er is. Kom daarom ons
land verdedigen op de Olympische
vergadering op 13/05! Gewone
uren aan de lokalen. #ikanda
Zondag 20/05 is er jammer genoeg geen
vergadering… Jullie mogen eens goed uitslapen!
Hij vertelde ons dat hij altijd al eens een fotoshoot had
willen doen. Helaas zijn deze foto’s verdwenen. Kom jij
zijn foto’s meezoeken op onze grote fotozoektocht op
27/05? Gewone uren aan de lokalen

#dawasal voor deze maand
Kusjes xxx
Olly Wannabe & de leiding (Lies –
Amber – Stijn - Margot)
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Olly Wannabe had altijd al eens naar Frankrijk willen
gaan. Daarom zijn jullie allemaal welkom op 6/05 voor
onze Franse vergadering. Zie dat jullie nog niet
ontbeten hebben! Gewone uren aan de lokalen! •
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Minos

Scouts & gidsen Vlaanderen
Van Tichelenlei 28
2160 Wommelgem

Welpen

WELPEN

Geachte welp van de scouts van Wommelgem
U zal zich hoogstwaarschijnlijk afvragen waarom u een geadresseerde brief binnenkrijgt. In de
aanstaande alinea’s geven wij u een kort en bondig antwoord op deze vraag.

Bij deze nodigen wij u van harte uit op 6 mei 2018 voor onze jaarlijkse sportvergadering. Deze
activiteit zal plaatsvinden van 9u30-12u00 in de Van Tichelenlei 28 te Wommelgem. Wij raden u
vriendelijk aan om uw beste sportuitrusting aan te trekken.
Niet getreurd, hier stopt het nog niet. De week die daarop volgt, hebben we nog iets in petto. 13 mei
2018 kan u genieten van onze special edition ‘vetzakkenvergadering’. Ook deze keurige activiteit zal
plaatsvinden van 9u30-12u00 in de Van Tichelenlei 28 te Wommelgem.
Na al dit fantastisch nieuws volgt, jammer genoeg, ook het treurige nieuws. 20 mei 2018 staat er geen
activiteit gepland. Uw hooggeachte leiding raadt u aan om keurig uit te slapen.
Om dit voorval achter ons te kunnen laten, zorgen wij voor een luxueus ontbijt op 27 mei 2018. We
verzoeken u echter om die ochtend nog niet te ontbijten. Wij zorgen ervoor dat jullie die dag niets
tekort komen en dat jullie met een gevulde buik de vergadering kunnen afronden.

Hopelijk tot snel.
Met vriendelijke groet,

Robbe V., Yorben VKD., Lore P.
Uw welpenleiding
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Wij sturen jullie deze zakelijke brief in verband met de komende zondagvoormiddagen in mei. Wij, de
welpenleiding van de scouts Wommelgem, hebben even samengezeten en het leek ons fenomenaal om
nog eens enkele vergaderingen te organiseren.
We zijn een hechte vriendengroep en dat moet beloond worden door enkele adembenemende
activiteiten.
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Jonggidsen

6 knutselen
Aa

Tijdens de gewone uren aan het lokaal gaan we nog eens
lekker oldschool knutselen. We halen onze verf, lijm en
kleurpotloden boven en laten onze creativiteit de vrije loop!

Jonggidsen

PAAL mei
13 MOEDERDAG-BRUNCH

Allemaal zeker komen! Nodig iedereen uit! Je hele familie en zelfs
je school is welkom! Extra: Mama’s krijgen tijdens deze editie een

Verdere info voor jonggidsen volgt via mail. Hou deze in het oog!

20 feestdag Pinksteren

27 quiz

Helaas zien we jullie deze dag niet…

Wij weten al dat onze jonggidsen stiekem genietjes zijn. Dit gaan we
toch ook nog eens even bewijzen en dat doen we het best met een
megabangelijke quiz. We verklappen nog niet te veel…
(Behalve: Het antwoord is A.)

Groetjes van

Rani, Jolien, Emerante en Nanou
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gratis glaasje cava.
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Zaterdag 5 mei is het onze eetslag. Jullie
aanwezigheid is verplicht dus laat zeker
op voorhand weten of je aanwezig kan
zijn. Van 9.30 tot 21.00 worden jullie
verwacht aan de VTL.

Jongverkenners

Beste jongverkenners, deze maand staat er weer heel wat op het programma!

zondag 20 mei zal het een YouTube
vergadering zijn. Probeer dus al maar
zoveel mogelijk filmpjes te bekijken!
Gewone uren aan de lokalen.

Zondag 27 mei is het waterspelletjes. Hopelijk wordt het
dan goed weer. Jullie mogen jullie eigen waterpistolen
en waterspeelgoed meenemen. (Wij zijn niet
aansprakelijk mochten er dingen kapot gaan.) Gewone
uren aan het lokaal

Tot dan van Ran, Robbe, Feel en Frederik
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Zondag 13 mei is het mollengraai
vergadering. Maak je dus maar klaar voor
deze zeer unieke vergadering! Gewone
uren aan het lokaal.
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Gidsen
6
mei
teambuilding
vergadering

19 mei giverdiner uitnodiging volgt nog 😊😊
Neem een fiets mee
Vergadering
Technieken
mei
27

veel liefs jullie
leiding
xxx
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Vtl De Aan 8u tot 20u van Filmnacht Mei 11
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De Verkenner is een diersoort die leeft ten
oosten
van
Antwerpen.
Zijn
voedingspatroon bestaat voornamelijk uit
ongezonde dingen, maar eigenlijk stelt hij
zich tevreden met alles dat hij kan krijgen.

Verkenners

De Verkenner

Misschien wel de opvallendste eigenschap van de Verkenner is dat deze zeer lui
is. Er zijn slechts twee redenen waarom de Verkenner wilt bewegen: eten en
meisjes. Daarom organiseren wij aan de start van het paringsseizoen een uniek
evenement dat deze beide combineert: op zaterdag 19 mei is het Giverdiner!
Dit zal doorgaan aan de Vantichelenlei, verdere info volgt nog via mail, maar
hou deze avond dus zeker vrij!
De Verkenner zijn natuurlijke habitat is zijn zetel. Heel af en toe, vooral tijdens
het paringsseizoen, is hij ook terug te vinden in het bos, op zoek naar een
vrouwtje. Hij zal zelden tot nooit het water opzoeken, de Verkenner kan
namelijk niet goed zwemmen. Daarom gaan we dit op vrijdag 25 mei oefenen.
We spreken van 19u30 tot 21u30 af aan het zwembad van Lier (Kazernedreef
100). Neem allemaal zeker jullie studentenkaart en 7 euro mee.
Eenmaal per jaar, in het midden van de zomer, komen alle Verkenners samen
op een afgelegen plek in het bos. Wetenschappers vermoeden dat dit is om uit
te rusten van het paringsseizoen. Meer info over deze jaarlijkse bijeenkomst
zullen jullie krijgen op zondag 13 mei op de oudernamiddag voor de kampen
(het is dan geen vergadering daarvoor, vanwege het verkennercafé), de
groepsleiding zal hier nog een mail voor sturen met de concrete uren. Wij kijken
alvast heel hard uit naar deze jaarlijkse samenkomst!
xoxo
De grote Verkenners
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Dit dier is typisch heel sociaal. Dat is te zien
aan het feit dat de Verkenner al zijn
vrienden en familie meeneemt naar het
verkennercafé, een groot jaarlijks festijn. De Verkenner is een heel sociaal dier en wordt bijna altijd
in groep gespot.
De voorbereidingen voor dit festijn
beginnen reeds lang op voorhand, op zondag 6 mei spreken we op de normale
uren af aan het lokaal om ons verkennercafé voor te bereiden. Woensdag 9
mei is het dan eindelijk zo ver: het enige echte verkennercafé. Wij verwachten
iedereen om 20u aan het lokaal in après-ski-thema, laat zeker iets weten als
jullie niet (of later) kunnen komen. Omdat er niet zo heel veel werk is, is er geen
verplicht einduur tot wanneer iedereen moet blijven. Nodig zeker al jullie
vrienden uit, en ook de ouders zijn welkom!
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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

Beste ouders, leiding, leden en sympatisanten
Na een zeer geslaagde en gezellige Vasasquiz met wel 31 ploegen is de laatste activiteit voor
het grote publiek voor dit scoutsjaar achter de rug. Dat wil zeggen dat we ons in de laatste
rechte lijn bevinden naar het einde van het scoutsjaar en ook kunnen uitkijken naar het
groepskamp. Dat gaat door op ons terrein in Grandvoir.
Helaas heeft de strenge winter ons te lang parten gespeeld en zal de heraanplanting van ons
bos aldaar worden uitgesteld naar het najaar. Maar dit zal de leiding niet weerhouden om er
voor alle kinderen een fantastisch kamp van te maken.
je kroost komen ophalen, een snelle hap zal voorzien aan een zeer democratische prijs. Zo
moet er niemand de lange rit naar Wommelgem aanvatten met een lege maag. Jullie zullen
deze informatie ook terugvinden in het kampboekje dat jullie op de infonamiddag krijgen.
Alvast tot dan.
Koen Roskams
Voor Vasas
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Wij kunnen jullie alvast meedelen dat Vasas op de laatste dag van het kamp, wanneer jullie
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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!

Scouts & Gidsen Wommelgem 		

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

14

