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Op zondag 6 januari

Reclame

VASAS nieuwjaarsreceptie 2019

houden we onze jaarlijkse
NIEUWJAARSRECEPTIE!!!.
Iedereen van harte welkom vanaf 11.30 uur

Tot dan.
Het Vasasbestuur

Scouts & Gidsen Wommelgem 		

aan de lokalen van de Vantichelenlei.
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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.

Scouts & Gidsen Wommelgem 		

VASAS, het ondersteunend comité van scouts en gidsen
Wommelgem, organiseert naar jaarlijkse traditie hun quiz!
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Kapoenenkrant
De plek waar u alle vergaderingen van januari terugvindt!

Kapoenen

Januari 2019

Doe allemaal jullie koninklijke kleren
aan want op 6 januari trekken we
doorheen de straten om Drie
koningen te zingen, hopelijk lusten
jullie graag snoep want dat zal er
zeker niet ontbreken!
We beginnen en eindigen op de
gewone uren aan de Van
Tichelenlei, waar er als afsluiter nog
een geweldige Nieuwjaarsreceptie zal
plaatsvinden. Deze begint om 12u en
is niet verplicht maar alle ouders zijn
hierop zeker ook uitgenodigd!

11 januari:
Verrassingsvergadering
Opgepast: deze vergadering zal plaatsvinden op
vrijdagavond van 19u tot 21u, zondag 13 januari
is er dus geen vergadering en mogen jullie in bed
blijven liggen.
Jullie mogen in gewone scoutskleren komen en
hoeven niets mee te brengen, afspraak aan de
lokalen!
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6 januari vieren we
Nieuwjaar!!
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20 januari:
fotozoektocht
Op zondag 20 januari
mogen jullie jullie
speurneuzen en arendsogen
bovenhalen want dan heeft
jullie leiding een heuse
fotozoektocht voor jullie
gepland!
We spreken af op de
gewone uren aan onze
lokalen waar jullie mogen
bewijzen dat jullie elk
verborgen plekje in
Wommelgem weten zijn.
(De leiding is natuurlijk
verantwoordelijk en gaat
met jullie mee op tocht)

26 januari:
Zaklampentocht
Naar jaarlijkse gewoonte
gaan we met heel de scouts
op zaterdag 26 januari op
fakkeltocht. De kapoenen
mogen hierbij allemaal een
zaklamp meenemen. Het is
vergadering van 19u tot
21u en op zondag mogen
jullie dus alweer uitslapen.
We vertrekken aan de
fortklokalen van onze
scouts. (dus niet aan de Van
Tichelenlei!!!)
Deze zijn gelegen op het
einde van het straatje
tegenover Brasserie Byblos.
Nog voorbij het voetbalveld.
Eindigen doen we op de
kerstboomverbranding die
onze scouts samen met de
Chiro en de brandweer
organiseert, deze vindt
plaats in het binnenfort.
Hoe jullie daar geraken,
vinden jullie op de
afbeeldingen op de volgende
pagina.
Hopelijk tot dan!
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Vandaag in uw krant: Scouts Wommelgem uitgeroepen tot
beste scouts ter wereld!

Kapoenen

Januari 2019
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Januari 2019
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Kapoenen

Vertrekpunt fakkeltocht:

Eindpunt fakkeltocht
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Maandelijkse cartoon
Een krant zonder cartoon is zoals nieuwjaar zonder vuurwerk of zoals winter zonder
sneeuw. Veel lachplezier!
Zondag 3
februari is het
andersomvergadering

Meisjes mogen
zich verkleden
als jongens!

En jongens als
meisjes!!

Gewone uren
aan de lokalen, ik
heb er nu al zin
in!!

Oh jazeker,
dat wordt
super!

Kapoenen

Januari 2019
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Gelukkig nieuwjaar van jullie allerleukste
leiding 😉😉, Tot op de vergaderingen!!
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Kabouters
Zaterdag 26 januari spreken we af aan
de lokalen in het fort om 19 uur voor
een magische fakkeltocht die tot 21
uur zal duren. Jullie worden opgehaald
op de kerstboomverbranding

Vanaf 3 februari is het
weer vergadering op
zondag op de normale
uren aan onze lokalen.
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Zondag 6 januari de driekoningen
vertrekken op jaarlijkse tocht vanop de
VTL en worden hier weer ontvangen
met een nieuwjaarsreceptie.
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Op zondag 6 januari is het 3 koningen vergadering! Kom
verkleed als de mooiste koning van allemaal! We spreken af
om 9u30 op de VTL! We eindigen om 12u, dan begint de
VASAS-receptie!

Op vrijdag 11 januari is het meisjesvergadering, joepieee!
Place to be is de VTL om 19u tot 21u.

Welpen
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Jooow Welpen, hou jullie ge-wel-di-ge
dancemoves maar klaar voor deze maand!
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Welpen
Zaterdag 26 januari is het fakkeltocht, yes!! We spreken met
de hele scouts af aan de lokalen van het buitenfort om 19u
en we eindigen de vergadering om 21u in het binnenfort,
waar de kerstboomverbranding zal doorgaan.
Groetjes van de beste dansers van Scouts Wommelgem ofwel
de Welpenleiding, Manou, Sam, Nathan en Emily
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Vrijdag 18 januari is het schaar steen papier vergadering! We
verwachten jullie om 19u op de VTL en de vergadering
eindigt om 21u.
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Seg, mannen ik wil nu
niets zeggen eh maar
nieuwjaar is nu ook niet
zo leuk hoor. Het
betekent het einde van de
vakantie, weeral een
nieuwe start van het

Jonggidsen

Gelukkig
nieuwjaar!!!

Wauw, bedankt hé
Ben! Nu heb ik
helemaal geen zin in
2019 …

Hallo, vergeten jullie niet iets? Een
jaar vol nieuwe super toffe
vergaderingen?! We gaan dit
semester ook verhuizen van lokaal!
Joepiee! Op zondag 6 januari
worden jullie aan de VTL verwacht
op de gewone uren. Neem jullie
zakdoekjes maar mee want we
houden een afscheidsfeestje!
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school, … ☹
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Jonggidsen

Ja, waarom zo negatief, scouts is
toch waar wij voor leven? Trouwens,
11 januari is het de grote dag, we
gaan verhuizen! Joepie! We spreken
af om 19u aan de lokalen aan het
fort en eindigen ook daar om 21u .
Zorg er voor dat jullie talrijk
aanwezig zijn want het is PIMP je
lokaal vergadering 2.0!

Ik heb zelfs nog beter nieuws! 26
januari is het
kerstboomverbranding! Er zal nog
een mail volgen met verdere
informatie. Vergeet geen warme
kleren aan te doen!

2 februari hebben we een
verrassing voor jullie!!! Mail met
uitleg volgt nog.

Veel kusjes van jullie leiding!

Scouts & Gidsen Wommelgem 		

Julie hebben gelijk ik ben echt
dolgelukkig met de nieuwe
vergaderingen! Op 18 januari
worden jullie van 19u tot 21u
verwacht aan ons ‘NIEUW’ lokaal
aan het fort! Trek heel warme
kleren aan, het wordt een
sneeuwtastische vergadering!

XXX
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Het nieuwe jaar is daar.
Dus hebben wij ons nieuwjaarsbriefje klaar.
Smeer jullie stembanden al maar goed in.
Want op zondag 6 januari is het driekoningenvergadering
(verkleden mag, moet zelfs)
We eindigen om 12u aan de Vantichelenlei, om op het nieuwe jaar te klinken.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie, allemaal welkom om er ene te komen drinken.

Jongverkenners

Liefste jongverkenners,

We wensen jullie veel vriendschap, liefde en geluk.
Een goede gezondheid en 2019 kan niet meer stuk.
De vergaderingen gaan deze maand op vrijdagavond door van 19-21u stipt,
omdat jullie leiding in de examenperiode zit.

Jullie mogen per patrouille zelf een spel bedenken.
Als dat geen prachtig cadeau is dat wij jullie schenken.
We vinden ontspanning ook heel belangrijk, en om dat te bereiken,
gaan we op vrijdag 18 januari van 19-21u met z’n allen een film kijken.
Kleed jullie op zaterdag 26 januari maar goed warm aan,
Want dan gaan we op de kerstboomverbranding van 19-21u staan.
We vertrekken met een fakkeltocht aan onze lokalen,
en dan mogen jullie ouders jullie op de kerstboomverbranding zelf komen ophalen.
Op zondag 3 februari spelen we een dorpsspel, we spreken af aan het Kerkplein.
Van 9u30 tot 12uur, is dat niet fijn?
Ziezo, onze nieuwjaarsbrief is klaar!
We wensen jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar!

Van jullie kapoentjes,
Amber, Fred, Margot en Yorben
Wommelgem, 1 januari 2019
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We zetten dit jaar allemaal ons beste beentje voor.
Op vrijdag 11 januari op de patrouillevergadering, kunnen jullie dit bewijzen hoor.
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Gidsen

Jupp goed gelezen, zondag 6
januari is het voor 1 keertje
vergadering op zondag in ons
lokaal. We eindigen de
vergadering op de vtl bij de
nieuwjaarsreceptie. Wat
jullie zullen doen is nog een
verrassing…

Vrijdag 18 januari doen we een
glow-in-the-dark vergadering. Ook
van 20 tot 22 aan ons lokaal!
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Vrijdag 11 januari doen we
een karaoke vergadering om
20 uur in ons lokaal. Be
prepared!
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GELUKKIG NIEUWJAAR VAN JULLIE LIEVE LEIDING!
XXXXX
Ran, Jolien, Stijn, Emerante

Gidsen
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En als laatste is het zaterdag 26
januari fakkeltocht in het fort en
kerstbroomverbranding. We spreken af
om 19 uur aan ons lokaal!
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-

6 januari gaan we het jaar goed in zetten met een cadeautje. Neem allemaal een
pakje mee van 2€!

Gewone uren aan het lokaal. (Kom allemaal met de fiets want erna gaan we er ene pakken op de
nieuwjaardrink aan de VTL!)

-

Verkenners

Verkenners,

Vrijdag 11/01 is het nog eens tijd voor ne pittige film, neem gerust een snackske
mee!

-

Vrijdag 18/01 is het casinovergadering. Neem allemaal een leuk spel mee.
(19.30u tot 21.30u aan het lokaal)

-

Zaterdag 26/01 gaan we met heel de scouts op fakkeltocht.

De vergadering gaat door van 19u tot 21u aan het jincafé!!!

Krokante groetjes van Robbe, Yoshi en Maïs
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(19.30u tot 21.30u aan het 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

Vanwege het ganse bestuur wensen we iedereen

een fantastisch nieuw jaar.

Kom zeker langs op onze nieuwjaarsreceptie op 6 januari
om 11.30 uur. Dan tracteren we iedereen op een glaasje
bubbels, een verwarmend soepje, een hotdog
en wat hartelijke snoep. En brengen we het laatste nieuws.
Vasas heeft het nieuwe jaar al in sneltreinvaart ingezet.
De wintertochten komen er aan en onze immer gewaarde quiz.
Hou jullie mailbox en de Facebookpagina van Scouting Wommelgem
in de gaten. Zo blijven jullie op de hoogte.
Koen Roskams voor Vasas
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Beste ouders, leiding, leden en sympatisanten
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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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