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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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Reclame

Boogietime!

Kom de allerbeste pannenkoeken van het land eten op de disco-pannenkoekenslag van de Kabouters
van Scouts en Gidsen Wommelgem!
We beloven super lekkere pannenkoeken en een op en top discosfeer.

Ben jij helemaal overtuigd? Natuuuuurlijk, schrijf je dan maar snel in via
kabouters@scoutingwommelgem.be en vermeldt in de mail met hoeveel personen je pannenkoeken
komt eten en tijdens welke shift je komt (11u-14u of 16u-20u).
Inschrijven kan nog tot 13 maart.

Discogroetjes van de Kabouters en tot 16 maart!
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Wat: MEGA SUPER LEKKERE pannenkoeken
Waarom: Om die lieve Kaboutertjes hun kamp te steunen natuurlijk
Wanneer: Zaterdag 16 maart van 11u-14u of van 16u-20u
Waar: Onze lokalen aan de Van Tichelenlei
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Er was eens…… Een klein kapoentje, ze zat op de scouts van Wommelgem, een super coole scouts. Ze
was heel de week braaf naar school geweest dus wou zichzelf even belonen in het weekend. Een
beetje selfcare staat nooit verkeerd.
Na weer een week vol bijleren op school was het eens tijd om uit te slapen op zondag. Ze had even
genoeg van de testen en taken die ze op school moest maken. Op zondag 3 maart zou ze dus niet
naar de scouts komen. De week daarna is het immers vakantie en deze wil ze uitgeslapen inzetten. Ze
heeft in deze week veel gepland. Spelen met haar vriendjes, op bezoek bij oma en opa, de leiding
heel erg missen omdat ze deze zondag niet heeft gezien. Na deze drukke week vol met super toffe
activiteiten is ze helemaal klaar om zich weer volledig te geven op de scouts.

Kapoenen

Het kapoenensprookje

Een week later besloot ze om op zondag 17 maart een vriendje mee te nemen naar de scouts. Om
9u30 stond ze aan de Van Tichelenlei hand in hand met haar liefste vriendinnetje, net zoals alle
andere kapoenen. Iedereen speelde samen en ze vond het reuzefijn. Haar vriendinnetje Roos vond
het ook mega leuk en twijfelde om ook elke week naar de scouts te komen. Om 12u keerde ze weer
huiswaarts om te denken aan de leuke vergadering die ze net had gehad. Ze dacht na over die
knappe welp die ze had gezien op het terrein.
Zot zijn doet geen zeer. Dat weet het kapoentje maar al te goed! Omdat zelf haar veters knopen wel
wat zot doen is, sprak ze op zondag 24 maart aan de Van Tichelenlei om 9u30 af met de rest van
haar zotte kapoenen-vriendjes om technieken te leren. Om 12u was het energiepeil van de zotste
kapoenen weer helemaal gedaald en waren ze klaar om terug naar huis te gaan en daar verder zot te
doen.
Op zondag 31 maart was er iets verschrikkelijks gebeurd. Wanneer de kapoenen aankwamen op de
scouts, zagen ze dat de leiding opgesloten zat in het lokaal! Gelukkig hadden ze die dag allemaal hun
superheldenkleren aangetrokken en waren ze klaar om de leiding te bevrijden. Ze moesten allemaal
opdrachten doen om zo te weten te komen waar de sleutel van het lokaal lag. Door allemaal samen
te werken en goed na te denken, brachten ze alle opdrachten tot een goed einde. Ze vonden de
sleutel! De leiding werd bevrijd en ze waren ons super dankbaar. Klein kapoentje was heel blij dat ze
haar leiding terug een dikke knuffel kon geven.
Groepsweekend kwam in aantocht, en dat slaan de kapoenen niet zomaar over. Een heel weekend
samen spelen met alle andere leden van de scouts. Enkele ouderen van de scouts hadden een spel
gemaakt maar het was nog spannend voor de kapoenen zelf wat er allemaal zal gebeuren. Ze kregen
binnenkort alle informatie om goed voorbereid te zijn op het weekend. Ze kregen later zelfs een
boekje waarin alle informatie staat. Ze wisten wel al dat ze op vrijdag 5 april om 19u30 aan de Van
Tichelenlei moesten zijn en het gedaan was op zondag 7 april.
Dit is nog lang niet het einde van het sprookje. Het kapoentje gaat nog jarenlang op zondag naar de
scouts en doet nog talloze leuke dingen met haar scoutsvriendjes. Kusje hartje roosje van jullie
leiding die jullie al weer keihard mist!
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Ze had samen met al haar vriendjes en vriendinnetjes afgesproken om op zondag 10 maart samen
naar de scouts te gaan. Iedereen zou terug aanwezig zijn en had er zin in na een weekje vakantie. Op
deze dag verwelkomt ze al haar vriendjes en de leiding met een brede glimlach. Ze vraagt aan de
leiding wat er gepland is voor hen. De leiding geeft een paar tips: zoet, lekker, verkopen, geld voor
leuke activiteiten op kamp, goud-bruin, vanille of chocolade, … Plots schoot het haar te binnen!
‘Wafeltjes!’ riep ze luid. Dit had ze goed geraden, wat er daarna nog gebeurde is een verassing!
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Kabouters
Wat is er nog leuker dan naar een film kijken? Juist ja, zelf een film maken! Haal je
acteerkunsten al maar boven want op zondag 10 maart is het tijd voor de enige
echte filmster-vergadering.
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Joepie, zondag 3 maart gaan we decoratie knutselen voor onze
eetslag! Het thema is ‘disco’, dus neem gerust karton, glitter, oude cd’s,
wc-rolletjes… mee.
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Kabouters
Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Al je geld uitgeven op ons koop-verkoopspel
op zondag 24 maart!
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Zaterdag 16 maart is het onze eetslag! Jullie worden allemaal verwacht van
10u tot 20u in disco-outfit om mee de lekkerste pannenkoeken van het land te
maken en verkopen. Nodig massaal jullie mama’s, papa’s, groothouders, vriendjes
en vriendinnetjes uit om te komen eten!
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Kabouters
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Dat jullie goede danseressen zijn, hebben jullie al lang bewezen. Daarom hebben we
voor jullie op zondag 31 maart een leuke just dance-vergadering in petto.

5-7 april gaan we met heel de scouts op groepsweekend. Meer info krijgen jullie later.
Kusjes van de leukste leiding xxxxxx
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Welpen

Voorbereidingen voor het bouwen van je boomhut

Kies de juiste boom
De gezondheid van de boom die u selecteert is absoluut cruciaal voor het bouwen van een basis
voor uw boomhut. Als de boom is te oud of te jong, zal de boom niet de ondersteuning geven die
u nodig heeft voor uw boomhut en je zal je jezelf en iedereen die in de boomhut gaat groot
gevaar laten lopen.

•

Een sterke, stevige stam en takken

•

Wortels die diep en lang gevestigd zijn

Neem contact op met uw lokale afdeling planning van de gemeente
Neem de tijd om te leren over de lokale regelgeving of verordeningen die voor je boomhut
project van belang kunnen zijn, zoals hoogtebeperkingen etc. Het kan zelfs zo zijn dat een
vergunning nodig is voor het bouwen van de boomhut. Als je beschermde bomen op je terrein
hebt, kan het zijn dat het verboden is om hierin een boomhut te bouwen. Doe goed navraag bij
de gemeente voordat je begint.
Om dit te controleren spreken we zondag 3 maart om 9:30 uur af aan het kerkplein van
Wommelgem. Het dorpsspel eindigt daar terug om 12 uur.

Het maken van een gedetailleerd plan voor de
boomhut
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Uw boom moet een levende, stevige, gezonde, en volwassen boom zijn. Ideale boomsoorten
voor een boomhut zijn onder anderen eiken, esdoorn, en bijvoorbeeld de spar. Het is een goed
idee om een boominspecteur in te huren om de boom eerst te inspecteren voordat u begint met
bouwen. Een ideale boom heeft de volgende eigenschappen:
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Voordat je aan de boomhut gaat bouwen is het belangrijk om een goed ontwerp van de boomhut
klaar te hebben. Een professionele bouwtekening kan een handige optie zijn. Er zijn verschillende
designs van boomhutten te vinden online, of je kan altijd je eigen ontwerp maken. Zorg ervoor
dat je nauwkeurig de afmetingen bepaald. Hieronder wat tips die kunnen helpen tijdens de
design fase.
•

Het is misschien handig om een klein kartonnen model van uw boom en boomhut te
maken om mogelijke problemen vooraf te identificeren.

•

Bij het maken of kiezen van je ontwerp, vergeet dan niet de boomgroei mee te nemen in
het plan. Onderzoek naar specifieke boomsoorten kan helpen om de groei van je te
bepalen.

Welpen

Kies uw ontwerp

Beslis over de steunmethode
Er zijn verschillende manieren om je boomhut te ondersteunen. Welke methode je ook kiest, het
is belangrijk te onthouden dat bomen bewegen door de wind. Glijdende balken of beugels zijn
essentieel om ervoor te zorgen dat uw boom en boomhut niet beschadigd raken door de wind.
Op de afbeelding hierboven zie je drie voorbeelden van steunmethodes voor je boomhut.

Beslis over de toegangsmethode
Voordat u uw boomhut gaat bouwen, moet u om te beslissen over een manier van toegang. Dit
kan bijvoorbeeld een ladder zijn, zowel vast als een ladder die je los kan halen wanneer je niet
wilt dat anderen in de boomhut kunnen als jij er niet bij bent. Je methode moet veilig en stevig
zijn, opgebouwd uit stevige planken.
Daarom zullen we op zondag 17 maart tijdens de gewone uren aan de lokalen afspreken om
een ladder te sjorren tijdens de techniekenvergadering.
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Het design zullen we op zondag 10 maart tijdens de gewone uren aan de lokalen bepalen
tijdens de enige echte dilemmavergadering!
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Houd de veiligheid in het achterhoofd
Dit is zeer belangrijk! Voordat u begint om uw boomhut te bouwen, moet u niet vergeten om de
veiligheid in het achterhoofd te houden. Eén van de grootste gevaren van een boomhut is het
eruit vallen. Zorg er dus voor dat je voorzorgsmaatregelen neemt om te zorgen dat de boomhut
voor iedereen veilig is en blijft. Hieronder enkele tips:
•

Niet te hoog te bouwen. Het bouwen van een boomhut die te hoog is kan gevaarlijk
zijn. Als je boomhut voor de kinderen is, ga dan niet hoger dan 1,8 tot 2,4 meter.

•

Bouw een veilige reling. Zorg dat de boomhut een veilige reling heeft waar kinderen niet
tussen- of onderdoor kunnen vallen.

Welpen

Het bouwen van de boomhut

We zullen testen of jullie goed evenwicht hebben en of jullie niet te veel vallen tijdens onze
vergadering op wieltjes. Deze gaat door op zondag 24 maart tijdens de gewone uren aan de
lokalen.

•

•
•
•
•
•

•

•
•

Zoek een stevige boom waar twee takken scheiden in een “V” vorm: De “V” vorm zal
extra kracht en steun toe te voegen, waardoor een ankerpunt mogelijk is op vier plaatsen
in plaats van twee. Deze vorm geeft ideale ondersteuning aan het platform van je
boomhut
Boor de boom op vier verschillende locaties, aan elke kant van de “V”
Meet de afstand tussen de gaten aan elke kant van de “V”
Markeer de draagbalken van de boomhut en maak een uitsparing in elke markering.
Monteer de draagbalken in de geboorde gaten in de “V”
Bevestig de dwarsbalken op de draagbalken

Monteer 2 schuine balken aan het platform: het kan zijn dat het platform nog wat
wiebelig is. Voor meer stabiliteit monteer je twee schuine vanuit de “V” omhoog naar het
platform. Monteer ook deze balken weer stevig vast aan zowel het platform als de boom.
Monteer de vloerplanken met stevige lange schroeven.
Monteer de balken voor de reling en bevestig leuningen aan de staanders.
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De constructie
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Voeg eventueel een dak toe aan je boomhut: een dak monteren op een boomhut kan zo
professioneel als je zelf wil, zolang je het juiste gereedschap hebt. Van een eenvoudige
doek tot een echt dak met dakpannen, alles is mogelijk. Let er bij het maken van het dak
op dat er genoeg ruimte om het dak te plaatsen.

Welpen

•

Groetjes van jullie favoriete
leiding
Nathan, Sam, Emily en
Manou
PS: Het eerste weekend van april (5-6-7) is het
groepsweekend. Verdere info volgt.
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Nu we op de hoogte zijn van al deze informatie kunnen we zelf aan de slag op zondag 31 maart
tijdens de super-mega-coole-next-level-kampen-bouwen-vergadering!!! We verwachten jullie
op de gewone uren aan de lokalen!
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Jonggidsen
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Tot volgende maand!! Xoxo jullie
tofste, liefste, knapste leiding
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Jongverkenners
GAAT DE SCOUTS VAN WOMMELGEM OP GROEPSWEEKEND

5 - 6 - 7 APRIL
MEER INFO VOLGT NOG!
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VORIG JAAR OP GROEPS KAMP, EN NU...
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SCHAATSBAAN ANTARTICA WILRIJK
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CARPOOLEN!

Jongverkenners

9u30 tot 12u, €5 , pas en handschoenen
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31/3 VERSTOPPERTJESVERGADERING
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Jongverkenners

Gidsen

Hey gidsen, voor onze eerste
vergadering op 3 maart mogen
jullie blijven liggen want het is
krokusvakantie.

Op 16 en 17 maart mogen de eersteen tweedejaars weer blijven liggen.
Wij gaan samen met de derdejaars op
stap ter vervanging van giverdagen.
Meer info volgt nog.
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Op 10 maart gaan we beginnen
aan de voorbereiding van het
gidsencafé en ineens ook onze
eetslag.
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Gidsen

We sluiten de maand af op 31 maart
met Mulan vergadering. Plezier
gegarandeerd!
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.

Op vrijdag 22 maart is het dan
eindelijk tijd voor ons gidsencafé. De
exacte uren/shiften bespreken we
nog.
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Geen vergadering! Geniet van de verlof

Verkenners

MAART

Dorpsspel! 9:30 op het kerkplein

Voorbereiding eetslag. Gewone uren aan lokaal

EETSLAG INFO VOLGT

Veel kusjes van Yoshi, Vincent en Robbe

Scouts & Gidsen Wommelgem 		

Roosjes vergadering! Normale uren aan 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
Beste ouders, leiding, leden en sympatisanten
Op 22 februari hebben we ons eerste Vasascafé geopend. Het was een zeer
gezellige avond.
Het was en zeer gezellige avond. We gaan dit concept zeker verder zetten in de
nabije toekomst. We hopen dan zeker meer ouders van leden te ontmoeten.
Hou het in de gaten.

Maar eerst is er natuurlijk onze immer bekende VASASquiz op 23
maart om acht uur in de gemeentlijke feestzaal op Fort II.
Inschrijven kan nog. Alle info elders in de Paal en ook op Facebook.
Koen Roskams
Voor Vasas
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Ondertussen zitten we niet stil en werken naarstig verder aan de organisatie
van Dasrock dat doorgaat op 11 mei.
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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

Scouts & Gidsen Wommelgem 		

winkel.antwerpen@hopper.be
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