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Scouts & Gidsen Wommelgem 		

Reclame

Wat ooit begon in de garage van een aantal bereidwillige ouders is
ondertussen uitgegroeid tot een begrip in Wommelgem met
jaarlijks weerkerende activiteiten, meer dan 200 leden en een
ondersteunend oudercomité (VASAS).

Reclame

Scoutsjaar 2019 – 2020 bestaat Scouting Wommelgem 50 jaar.

Graag nodigen we alle leden, oud-leden, oud-leiding, VASAS uit op
een groepsfeest op 9 mei.
Erna kan iedereen komen smullen van een lekkere spaghetti en
sluiten we de dag af met een fuif (verschillende DJ’s – dus voor
iedereen wat wils)
Doorlopend hebben we een tentoonstelling over 50 jaar scouts met
filmpje s en foto’s uit de oude doos en van recente kampen.
Kortom een goede reden om iedereen nog eens samen te brengen
om verhalen van vroeger op te halen.
Graag wel op voorhand inschrijven zodat we het eten correct
kunnen inschatten.
Ne stevige linker,
De Scouts &Gidsen, Leiding, STAM en VASAS.
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We starten om 14u met een wandelzoektocht voor jong en oud.
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Reclame

Reclame
Een trouwfeest?
Een receptie?
Een klusje in de tuin?
Een klusje in huis?
Een…
Contacteer ons via jins@scoutingwommelgem.be en steun
ons buitenlands kamp!
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Hulp nodig bij
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29/03 ladderspel, 22/03 prinsen en prinsessen, 15/03 speleobox, 8/03 foto zoektocht, 1/03 bosspel

29/03
22/03
(verkleden
mag)
15/03
8/03

Kapoenen

1/03

2 maart is het

Kabouters

Liefste Kabouters,
Als jullie deze rebussen oplossen, dan komen jullie te weten welke
vergaderingen we voor jullie in petto hebben in de maand maart.

-vergadering valt op 8 maart. Deze leiding zal voor jullie een super leuke
vergadering in elkaar steken.
Op 15 maart is het

-vergadering. Doe jullie sportkledij maar al aan !!!
22 maart is het
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-vergadering.
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Op 29 maart is het

Kabouters

-vergadering. Deze vergadering staat helemaal in teken van de scouts!!

Deze vergadering is ten voordele van ons kamp.

Groetjes van jullie leiding,
Adelien , Janne en Jytte
-XXX-
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Hopelijk hebben jullie alles gevonden. (als jullie de antwoorden niet
vinden, dan kunnen jullie deze terug vinden onderaan deze pagina
) We spreken altijd af op de normale uren aan de scouts lokalen
aan de VTL.
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Oplossingen:
2 maart: fotoverhaal vergadering
8 maart: jinstage
15 maart: olympische spelen vergadering
22 maart: proud to be a scout vergadering
29 maart: wafelverkoop

Tussen bomen rondlopen

Welpen

Welpen

bosspel
https://scoutingwommelgem.be/

Op zondag 1 maart gaan we naar het bos hier zullen we een super leuk spel spelen. Een
bos is vooral herkenbaar omdat hier veel bomen in staan en er ook planten op de grond
groeien. Er ligt meestal geen vloer maar gewoon zand op de grond waardoor je heel vuil
kan worden in een bos. Opgelet in een bos wonen ook teken daarom moet je je altijd
goed controleren nadat je in een bos hebt gespeeld.

verrassingsvergadering
https://scoutingwommelgem.be/

Op zondag 8 maart is het verrassingsvergadering. Een verrassingsvergadering wordt
gekenmerkt door het feit dat niemand weet wat je gaat doet. Meestal zijn dit wel leuke
dingen zoals een fotozoektocht, een super leuk spel of een één tegen allen. Het gebeurd
soms ook dat dit een super saaie vergadering is en je een hele voormiddag stil op een
stoel moet zitten.

Afbeeldingen:
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Weet de leiding zelfs wat we gaan doen?
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Welpen

Iemand naar de scouts ontvoeren

vriendjesvergadering
https://scoutingwommelgem.be/

Op zondag 15 maart mag je een vriendje meenemen. Blijkbaar zitten niet al je vriendjes
in de scouts en missen ze dus de beste tijd van hun leven. Om deze vriendjes de kans te
geven om de scouts te leren kennen mag je ze dus meenemen naar de scouts. Als je een
vriendje hebt kunnen overtuigen vertel hem dan dat onze vergadering begint om 9u30 en
eindigt om 12u op de Van Tichelenlei 28. Ook kan je hen best waarschuwen dat je op de
scouts vuil wordt en je dus speelkleren moet aandoen.

ontbijtvergadering
https://scoutingwommelgem.be/

Op zondag 22 maart gaat de leiding een lekker ontbijt koken voor de leden. Opgelet
omdat de leiding niet alleen bestaat uit keukenprinsesjes kan het wel is gebeuren dat de
keuken in brand vliegt. Gelieve 2 euro mee te nemen.

Afbeeldingen:
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‘s Morgens op de scouts boeffen
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Welpen

Een plaats zoeken die op een afbeelding lijkt

fotozoektocht
https://scoutingwommelgem.be/

Op zondag 29 maart kunt u best uw beste kennis van Wommelgem en omstreken
meenemen. Op een fotozoektocht krijgt u foto’s van bepaalde plaatsen en moet u zich
naar de plaats op de foto begeven. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan want niet alle
foto’s zijn even herkenbaar. We spreken af om 9u30 aan het kerkplein en zullen hier ook
eindigen om 12u.

leiding
https://scoutingwommelgem.be/

Ze kijken al heel hard uit naar het kamp en de vergaderingen en doen jullie de groetjes.

Afbeeldingen:
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Grote welpen die meer mogen
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Buienmaand, guldenmaand, dorremaand, windmaand of lentemaand

Oorsprong
Maart is naar Mars, de Romeinse god van de oorlog genoemd. In het oude Rome noemde men deze
maand Martius. Het was volgens de oude Romeinse kalender tevens de eerste maand van het jaar,
totdat dat in 153 v. Chr. januari werd.

Sterrenbeelden

Jonggidsen

Synoniemen

Vissen (tot 20/3), Ram (21/3-20/4)

Weerspreuken
Zaai niet in maart te vroeg, d’r is nog tijd genoeg.
't Is in het begin of aan het end dat ons maart zijn gaven zendt.
In het begin, op 1 maart, is het aan de patrouille van San!
Veel wind in maart, geeft appels in de gaard.
Stof in maart is goud waard.
Jullie willen voor geen goud missen wat voor verrassing jullie te wachten staat op 8 maart!

Dansen in maart de muggen rond, dan is dat voor de schapen niet gezond.
Danst het lammetje in maart, april vat het bij de staart.
Op 15 maart kunnen jullie ook dansen, zingen, springen… Het is talentenjacht! (iets meenemen mag)
Een droge maart en natte april dat is de boeren naar hun wil.
Maart niet te droog en niet te nat, vult de boer zijn kist en vat.
Een droge maartse wind, maakt de boeren goed gezind.
Op 22 maart is het boerinnenvergadering, verkleden mag!
Hoor je de koekoek al eind maart, doof dan gauw maar de haard.
Maart zonder blomme, zonder dauwe, brengen ons op het eind in 't nauwe.
Op het eind, op 29 maart, gaan we knutselen voor de enige echte jonggidsenbrunch die doorgaat op
zondag 19 april.

Groetjes van jullie leiding,
Eline, Emily, Manou
P.S. : 3-5 april is het groepsweekend, verdere info volgt
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Een droge Maart, is een zomer te paard.
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Jongverkenners

Zondag 01/03
9u30-12u
Jeroen Meus heeft weer een nieuwe top maaltijd klaar. Voor deze
aflevering wordt hij vergezeld door de sympathieke gidsen van de
scouts van Wommelgem. De gidsen worden verwacht aan de VTL
met 2 euro.

Gidsen

Hey Gidsen! Lees snel verder en ontdek wat er op het
Tv-programma staat voor de zondagnamiddagen van
maart.

Zaterdag 14/03
De gidsen gaan alles uit de kast halen om een perfecte score te halen
op hun eetslag! Ze worden heel de dag verwacht aan de VTL,
verdere informatie volgt via mail.

Zondag 22/03
9u30-12u
Het wordt weer een spannende week op het eiland.
Kamp Noord of Kamp Zuid? Wie zal de proef deze keer winnen?

Zondag 29/03
Nieuwe woning nodig? Of tevreden met degene die u heeft?
Voor de gidsen die al tevreden zijn met de woning die ze hebben,
hebben we goed nieuws! Ze mogen namelijk thuis blijven want op
zondag 29 maart is het geen vergadering.

TV-groetjes van jullie favo leiding
xxxxxx Lore, Amber, Elvira & Luna
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Zondag 08/03
Met 4 in bed goes met Gids in bed!
Het is deze week geen vergadering dus de gidsen mogen in hun bed
blijven liggen jippie!
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Verkenners

Dit wensen we niemand
toe toch?
1/03 en 29/03 gaan we

15/03 herdenken we de grootse klimaatspijbelacties van
vorig jaar. Kom verkleed als Anuna Punana. En euhhhh…
Vergeet jullie fluovest en kartonnen bordje niet.

After the wet pussy of last week we seek for different pools.
Join us on the Giverdagen weekend with Noah and the boys!
20-21-22/03 will be clit! Euh… Lit!
First years verkenners should stay thuis this weekend xoxo
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8 maart kom je verkleed met een staart.
Beestenboelvergadering op gewone uren aan de lokalen .
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Jins

J!NS
1 MAART - AFREAGEERVERGADERING

15 – 21 MAART - LEEFWEEK

28 MAART - EETSLAG

3-5 APRIL - GROEPSWEEKEND
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9 MAART – JINSTAGES
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VASAS
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De lente komt eraan, alhoewel ik de indruk heb dat hij al lang bezig is. De winter had er duidelijk niet
echt veel goesting in dit jaar. Minder positief aan maart is dat we onze klok een uur moeten
terugdraaien, persoonlijk vind ik een uur minder slapen not done maar goed, niets aan te doen. Het
zal zo rond die periode wel weer heel wat debatten opleveren in de media.
Maart, dat wil zeggen Vasasscoutsquiz op 7 maart! Deze maand gaan we ook starten met de
renovatiewerken in het lokaal aan de Van Tichelenlei. Wie hier graag een handje komt helpen is zeer
welkom.
We kijken graag ook al wat vooruit naar april: vrijdag 03 april gooien we de deuren van het
Vasascafé opnieuw open.
(dit is de vertrekavond van het Groepsweekend dus geen babysit nodig
)

SAVE THE DATE: ZATERDAG 09 MEI FEEST - 50 JAAR SCOUTING WOMMELGEM
Voor Vasas
Peter De Meester
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Rudy & Muriel Van Camp Beersmans
De Keer 8
2160 Wommelgem
Tel.: 03 354 15 91

Heb je iets nodig of heb je zelf nog spullen die verkocht kunnen
worden? Aarzel niet om Rudy en Muriel te contacteren!
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Het adres voor:
• Dassen
• Scoutstruien
• 2e hands scoutskledij
• Groepslintjes
• Etc …

Reclame

SPRINKEL
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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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