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Op woensdag 4 februari beginnen de werken voor een nieuw rondpunt aan het kruispunt
van de Van Tichelenlei en de Ternesselei. Hiervoor zal de verkeerssituatie tijdelijk verandert
worden.
Fase 1: van 4 februari tot 17 februari
Tijdens deze eerste fase is de Van Tichelenlei een enkelrichtingstraat. Je kan enkel in de
richting van het kruispunt met de Ternesselei rijden. Wil je van op het kruispunt naar de Van
Tichelenlei, dan volg je de aangeduide omleiding. De Immerseelstraat en de parking van de
Lindekens zijn ook enkel via deze omleiding bereikbaar.

Reclame

Beste ouders,

Fase 2: 18 februari tot 19 april
Vanaf deze fase is het kruispunt volledig afgesloten zodat er leidingen kunnen worden
aangelegd en gekoppeld.
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We houden jullie op de hoogte in verband met de bereikbaarheid van onze lokalen. Alvast
bedankt voor jullie begrip.
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Reclame
Maak je op voor een leuke avond vol creatieve,
verrassende, uitdagende, grappige en leerrijke vragen.
Datum: zaterdag 23 maart 2019
Deuren 19u30, start 20u.
Plaats: Feestzaal Fort II,Wommelgem
Ploegen van 4 tot 6 deelnemers
Prijs: € 20 per ploeg
Inschrijven: e-mail je ploegnaam naar vasasscoutsquiz@gmail.com en
stort € 20 op de rekeningnummer BE67 7330 0592 2787 (KREDBEBB)
van VASAS, met vermelding van je ploegnaam.
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VASAS, het ondersteunend comité van scouts en gidsen
Wommelgem, organiseert naar jaarlijkse traditie hun quiz!
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Mats

Op 10 februari is het
Paars de kleur van uitslapen!
zomervergadering!
Op 3 maart is het vakantie dus
geen vergadering!

Geel de kleur van de zon!

Op 24 februari is het politievergadering.
Verkleden mag altijd!

Blauw de kleur van de politie!
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GROETJES VAN

Op 17 februari is het leidingswissel,
het is dus een verassing wie jullie
leiding voor die dag zal zijn!

Eline

Ymke

Kapoenen

Tanguy

Vincent

Anna
Maxim

Op 3 februari doen we dus een
gekke andersomvergadering!

Rood de kleur van andersom!

DE KAPOENENREGENBOOG VAN FEBRUARI

Groen de kleur van verassingen!
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Kabouters die zijn graaf, Kabouters die zijn cool. Het is pas als je er zondag 3 februari bij het één tegen allen-spel bij bent
dat je weet wat ik bedoel.

Kabouters

KABOUTERS-PAAL-SONG

Je vindt ons zondag 17 februari in ons lokaal tijdens de Valentijn-vergadering, of al zingend rond het vuur. We
doen een coole dans , ons amuseren is niet duur

Op zondag 24 februari dan maken we veel lol tijdens een bosspel, we zijn gewoon de beste van de hele
wereldbol!!!

Hip Hoi!!! En op zondag 3 maart knutselen we voor onze eetslag.
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Op zondag 10 februari dan ontbijten we met veel lol (kom dus met een lege maag) we zijn gewoon de beste van de
hele wereldbol.
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Welpen
Hopelijk zijn de weergoden
ons goedgezind en zorgen ze
voor een goede sneeuwlaag
op 10/2!
We zien jullie om 9:30 op VTL
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Rekruten, het is tijd om de
soldaat in jullie boven te
halen. Op 3/2 worden jullie
om 0930 uur verwacht op de
VTL om in alle stilte te
vertrekken naar de geheime
locatie. Wees op tijd!
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Welpen
Wie het word en wat er
gepland staat ontdek je
om 09:30 op de VTL.
Zeker komen!

Groeten van jullie
allerbeste leiding!!
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Op 17/2 is het de
welgekende
leidingwissel.

Wie is er klaar voor de
enige echte schotse
vergadering? Haal die kilt
al maar boven! Jullie
worden verwacht om
9:30u aan de VTL
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Jonggidsen
Warm jullie al maar
zeker op voor deze
spannende
verassing! Neem 5
euro mee.
10/2: Dorpsspel
We spreken af om
9:30 aan de kerk.
Om 12:00 eindigen
we daar ook.

17/2: Anti-Valentijnsvergadering
Niet getreurd als jij geen Valentijn
gehad hebt. Vandaag is het jouw dag!
Gooi die frustraties er maar uit!
Liefde ulgh!!!
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3/2: Verrassingsvergadering
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Jonggidsen
Pluspunten voor
diegene die
verkleed komen!

22/2-24/2:
Duodagen voor de
3de jaars. De 1ste en
2de jaars mogen
zondag in hun bedje
blijven.
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3/3: Carnaval
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Ik ben Amber, ik ben 68 jaar en ben op zoek naar een nieuwe
soulmate (de vorige is overleden). Ik hou van breien en televisie
kijken. Als je met mij wil daten kom dan gerust op 3 februari bij
me langs. Ik woon in het dorp van Wommelgem op het kerkplein.
Je weet ondertussen de uren wel wanneer we zondag afspreken.
Ik hoop dat ik je snel zie tot dan.
Amber XXX

AMBER

Jongverkenners

Hoi

Ik ben opzoek naar dates, des te meer des te beter. Ik ben niet
wanhopig, ik wil gewoon het beste voor mijzelf. Als je naar rechts
swipet dan verwacht ik jou op 10 februari. Dan kunnen jullie jullie
bewijzen of jullie wel goed genoeg zijn voor mij. De gewone uren
aan het lokaal voor één tegen allen.

frederik

Allo ik ben Jennifer.
Kijk wat ik kan. Als je meer wilt weten kom dan 17 februari naar
de scouts. Het is leidingswissel en misschien kom ik wel. Gewone
uren aan het lokaal.
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Hey ik ben Frederik.
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Yorben hier

Jongverkenners

Ik ben opzoek naar oudere jongens die met mij mee op
weekend willen. Het is het weekend van 22 tot 24 februari.
Wie wilt er mee? Van mij mogen het wel enkel de 3de jaars zijn.
Ik heb het niet zo voor jonge mensen.

Het is duodagen dit weekend en geen vergadering. De 3de
jaars zullen met andere scoutsen van het district samen op
weekend gaan en hebben hiervoor al een mail ontvangen.

Ik zie jullie dan,
Yorben

Jow ik ben Margot.
Ik ben opzoek naar een dikkerdje dat ik kan verwennen. Ik
vind het leuk om vettig eten te maken. Jullie niet? Als jullie
verwend willen worden met lekker eten kom dan zeker 3
maart naar mij. Ik zal dan in de keuken van de VTL staan te
wachten . Ik doe het wel niet gratis dus breng allemaal maar
2€ mee.

Tot dan mijn dikkerdje, Margot

Margot
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Yorben
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Verschijningsdatum:
1 februari
19:30-22:30
Inhoud:
Maak je klaar voor de
schriktocht…

Gidsen

NIEUW IN FEBRUARI

Verschijningsdatum:
10 februari
9:30-12:00

Verschijningsdatum:
17 februari
9:30-12:00
Inhoud:
De leiding wisselt, maar
slechts voor één dag.

Verschijningsdatum:
22-23 februari
21:00-9:00
Inhoud:
Een typische marathonfilm. Maak je klaar voor
de filmnacht!
Kusjes van jullie liefste leiding
Emerante, Stijn, Ran en Jolien
XXXX
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Inhoud:
Haal die speurneuzen al
maar boven en vergeet je
vergrootglas niet.
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Verkenners
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De leiding
bezorgt deze
maand zelf
jullie paal
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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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We zien jullie graag terug op een van onze volgende activiteiten.
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Van de voorbije maand januari, die we gestart zijn met onze traditionele en
zeer gezellige nieuwjaarsreceptie, mogen we opnieuw een mooie editie van
onze wintertochten in de annalen schrijven. De eerste tocht die ons, onder
een prachtig weergesternte, voerde van de Oostkantons bij Sankt Vith naar
Vielsalm, heeft ons doen genieten van prachtig sneeuwlandschappen, een
biermuseum en perfecte kampeerterreinen. Op zondag konden we in
Vielsalm afsluitend genieten van een heerlijk diner, waarbij we ook nog een
lokaal sociaal project ondersteunde.
De tweede tocht, een weekend later, was evenzeer sfeervol en gezellig,
alleen waren de weersomstandigheden wat minder.
We kijken we al uit naar een nieuwe editie 2020 en graag doe ik nog een
warme oproep aan geïnteresseerde vrouwen om deel te nemen aan de
tweede tocht.

VASAS

Beste ouders, leiding, leden en sympathisanten

Koen Roskams
voor VASAS
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Voor de maand februari dient zich een nieuw initiatief van Vasas aan.
Het VASAScafé. Dit gaat door op vrijdag 22 februari in de lokalen aan de
Vantichelenlei. Iedereen is welkom voor een gezellige babbel met een
drankje en een hapje vanaf 20 uur.
Schrijf jullie zeker ook in voor onze immer degelijke en leuke VASASquiz.
Afspraak op 23 maart in de feestzaal op Fort II.

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

Scouts & Gidsen Wommelgem 		

winkel.antwerpen@hopper.be
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