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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
leidingsploeg staat klaar om uw kind(eren) weer een fantastische tijd te bezorgen.
Indien u er dit jaar ook weer wil bijhoren, 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 en werkingskosten: aankoop en onderhoud van materiaal en het beheer van de
lokalen.

Reclame

Dag ouder(s),

Indien er gegevens gewijzigd zijn, gelieve dit dan zelf aan te passen in de groepsadministratie
via volgende link https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/
Het activiteitenprogramma De Paal is nog steeds terug te vinden op volgende link
http://scoutingwommelgem.be/paal/. Elke maand komt er een nieuwe Paal online met de
activiteiten per tak.
Extra informatie en speciale activiteiten kan u lezen in onze maandelijkse nieuwsbrief die
wordt gestuurd naar het emailadres dat u heeft opgegeven (inschrijven op de nieuwsbrief kan
u doen via de site).
Indien u vragen heeft, kan u ons altijd contacteren.
groepsleiding@scoutingwommelgem.be
Sofie Van Riel:

0472610812

Jana Verhaegen:

0494731767

We kijken alvast samen met u uit naar een tof scoutsjaar!
Sofie Van Riel en Jana Verhaegen
Groepsleiding en leiding Scouts en Gidsen Wommelgem
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Per kind dat u inschrijft betaalt u 45 euro. Dit totaalbedrag moet overgeschreven worden
op rekeningnummer BE28 7370 4507 3620 met vermelding van voornaam en naam van uw
kind(eren) en tak vóór 1/10/2018 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.

2

Kapoenen

Liefste kapoentjes, hier is de eerste paal van het nieuwe scoutsjaar. In de paal vind je waar en
wanneer onze scoutsactiviteiten door gaan en wat we gaan doen.

14 oktober mogen jullie extra lang
in jullie bedje blijven liggen! De
leiding is op leidingsweekend en er is

dus geen vergadering.
Tot volgende week!
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Zondag 7 oktober is het jeugddag!! Je
kan dan boogschieten, muurklimmen,
op springkastelen spelen en nog veel
meer. We verwachten jullie om half
twee op Hulgerode en eindigen om 16
uur.
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Kapoenen

oktober

het leukste bosspel
ooit te spelen! Ben jij een echte
avonturier?
Gewone uren(9u30-12u) aan ons
lokaal!(Van Tichelenlei 28)

Op 26 oktober is het dan

eindelijk zover, we gaan op

weekend! Dit weekend duurt tot
28 oktober. Meer info volgt!
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Maak jullie klaar voor op 21
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Op zondag 7 oktober is het
jeugddag en worden jullie
verwacht aan Hulgerode om
13u30. Jullie mama’s en
papa’s mogen jullie daar ook
weer ophalen om 16u.

Op zondag 14 oktober
mogen jullie lekker lang in
jullie bedje blijven liggen
want de leiding is dan op
leidingsweekend. Het is dus
GEEN vergadering.

Zondag 4 november is het
geen vergadering want
dan zijn we op ons eerste
weekend yessss! Meer
informatie hierover volgt
snel.

Kusjes van jullie kabouterleiding,

Lore

Elvira

Luna
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Op 21 oktober kunnen zij die
er altijd al van gedroomd
hebben een vriendinnetje
mee te nemen naar de scouts
dit doen, het is namelijk
vriendjes-vergadering joepie!
We zien jullie van 9u30 tot12u
aan onze lokalen.

Ons lokaal kan echt wel wat nieuwe
versiering gebruiken, kom op zondag
28 oktober dus zeker allemaal naar
onze pimp-je-lokaal-vergadering van
9u30 tot 12u. Neem ook iets van
versiering mee om ons lokaal
helemaal hip te maken.

Michiel

Kabouters

Dag allerliefste kaboutertjes en
welkom bij onze eerste paal. Hier
opkunnen jullie lezen wat voor
leuke dingen we deze maand
gaan doen!
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Naam: Manou Kets

Naam: Nathan Decroo

Totem: Schrander Smelleken

Totem: Ongemoeide Eland

Favoriet kampeten: prak

Favoriet kampeten: prak

Hobby’s: volleybal en scouts!!

Hobby’s: golf, vissen en scouts!

Dit doe ik het liefst op

Dit doe ik het liefst op

zondagmorgen: op 7/10 is het

zondagmorgen: yesss! Op 14/10

jeugddag in Hulgerode van

kunnen we uitslapen want de

13u30-16u, rugzakje met drinken

leiding is op leidingsweekend

Welpen

Het Welpenvriendenboek

Naam: Sam Leeman

Naam: Emily Van Nuffelen

Totem: Gevatte Kyang

Totem: Openhartige Drongo

Favoriet kampeten: spaghetti

Favoriet kampeten: prak

Hobby’s: koken en scouts!

Hobby’s: voetbal en scouts!!

Dit doe ik het liefst op

Dit doe ik het liefst op

zondagmorgen: yes! 21/10 spelen

zondagmorgen: joepie! 26/10-

we levende gezelschapsspelletjes!

28/10 gaan we op weekend!

9u30-12u aan de VTL

Weekendboekje volgt!
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kan handig zijn
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Jonggidsen

Heeeeey jong-gidsen!!!
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Jongverkenners

Jongverkenners!!!!
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Dikke kussen van jullie nieuwe leiding:
Frederik – Margot – Yorben - Amber
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Jongverkenners

Jongverkenners!!!!
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Gidsen
Kusjes van Ran,
Stijn, Emerante
en Jolien
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Op 21/10 van
9u30-12u
aan het lokaal

Leidingsweekend 14/10
uitslapen voor jullie!
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Verkenners
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Jins
De JINS zijn helemaal mee met
het digitale tijdperk en kunnen hun
maandprogramma terugvinden op
Facebook!

Scouts & Gidsen Wommelgem 		

Mark Zuckerberg likes this
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Met een mooie overgang en een gezellige barbecue is het nieuwe scoutsjaar van
start gegaan.
Uiteraard wensen we iedereen van leiding, de groepsleiding, de materiaalmeesters
en de leden een abnormaal fantastisch scoutsjaar.
Vasas is er om hen te steunen en te bedanken voor hun vrijwillige inzet.

VASAS

Beste leden, ouders en sympathisanten,

Voor al die activiteiten hebben we zeker nog helpende handen en nieuwe
bestuursleden nodig. Vrouwen en mannen.
Voorbije scoutsjaar hebben al enkele mensen het goede voorbeeld gegeven.
Ik wel hen alvast heel erg bedanken voor hun vrijwillige hulp aan onze activiteiten.
Als u interesse hebt om deel uit te maken van ons steuncomité door af en toe te
helpen of lid te zijn van het bestuur mag je altijd iemand van ons aanspreken. U kan
uiteraard al onze activiteiten volgen in de Paal en op facebook.
Ten slotte wil ik ook Stefaan Augustijnen bedanken die het bestuur verlaat. Stefaan
maakt al een hele tijd deel uit van het bestuur en was gedurende verschillende jaren
onze zeer gedreven en nauwgezette penningmeester.
Bedankt Stefaan voor alle rekenwerk, de opvolging van de inkomende en uitgaande
financiën, het ingewikkelde administratieve werk met de overheden en het warme
hart dat je Vasas en onze scouts hebt gegeven. Een dikke merci.
Ik wil graag al enkele belangrijke data doorgeven:
De inschrijvingen voor onze 2 wintertochten zijn respectievelijk op 6 en 13 november
in het Stamlokaal op het fort.
De wintertochten gaan door op 18, 19 en 20 januari en op 26 en 27 januari 2019.
In december vindt u ons uiteraard terug op de kerstmarkt in Wommelgem.
Op zondag 6 januari nodigen we iedereen uit op onze nieuwjaarsreceptie.
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Hoe doen we dat?
Behalve de omkadering tijdens deze overgang zorgen wij uiteraard ook voor de
onderhouds- en verbeteringswerken aan onze lokalen. Dit gebeurt hoofdzakelijk aan
deze lokalen in de Vantichenlei en daar gaan we dit jaar
mee verder. Het komende jaar gaan we starten met het plaatsen van een nieuwe
vloer. We hopen dit medio 2019 te hebben gerealiseerd zonder al te veel hinder te
veroorzaken voor de scoutswerking.
Binnen afzienbare tijd wordt er ook gestart met de vervanging van het
buitenschrijnwerk van de gebouwen op het Fort II.
Dan hebben we nog ons terrein in Grandvoir. Door de lange strenge winter is de
heraanplanting van het bos uitgesteld. Dat staat op de planning voor de komende
novembermaand.
Verder organiseren we uiteraard nog activiteiten die ons financiëel vooruit helpen.
Zoals een standje op de kerstmarkt, de wintertocht en de quiz.
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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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