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

Reclame

Beste ouder(s),

Per kind dat u inschrijft betaalt u 45 euro. Dit totaalbedrag moet overgeschreven worden
op rekeningnummer BE28 7370 4507 3620 met vermelding van naam en voornaam en tak van uw
kind(eren) vóór 07/10/2020 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.
Sommige leden komen in aanmerking voor verminderd lidgeld via Scouting op Maat. Indien u hierover
meer wenst te weten en er voor u als ouder een financiële drempel is, kan u steeds een mail sturen
naar groepsleiding@scoutingwommelgem.be
Indien er het laatste jaar gegevens (thuisadres, emailadres…) veranderd zijn, kan u deze aanpassen
op de groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Hier dient u ook de medische fiches
grondig in te vullen zodat de leiding zo snel mogelijk op de hoogte is van eventuele allergieën en
andere belangrijke zaken.

Extra informatie en speciale activiteiten kan u lezen in onze maandelijkse nieuwsbrief die wordt gestuurd
naar het emailadres dat u hebt opgegeven (inschrijven op de nieuwsbrief kan u doen via de site).
De eerste vergaderingen zullen starten op 27 september! Hieronder vindt u een schema van de
lokalen.
kapoenen
kapoenenlokaal aan de VTL
welpen
welpenlokaal aan de VTL
kabouters
Kabouterlokaal aan de VTL
Jonggidsen
Jong-gidsenlokaal aan het Fort, over café Den Byblos
jongverkenners
Jong-verkennerlokaal aan het Fort, over café Den Byblos
gidsen
Gidsenlokaal aan het binnenfort, het vorige jinlokaal
verkenners
verkenners lokaal, aan het Fort, over café Den Byblos
Jins
Jinlokaal aan het Fort, over café Den Byblos
VTL= Van Tichelenlei
Indien u vragen heeft, kan u ons altijd contacteren.
groepsleiding@scoutingwommelgem.be
Karen Jacob: 0497/76.29.70
Yorben Van der Keelen: 0477/29.59.33
Ben Hendrikx: 0479/11.88.43
Jolien Celis: 0476/72.77.23
We kijken alvast samen met u uit naar een tof scoutsjaar!
Karen Jacob, Yorben Van der Keelen, Ben Hendrikx en Jolien Celis
Groepsleiding Scouts en Gidsen Wommelgem
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Het activiteitenprogramma De Paal is nog steeds terug te vinden op volgende link
http://www.scoutingwommelgem.be/de-paal. Elke maand komt er een nieuwe Paal online met de
activiteiten per tak.
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10u30-12u00:
12u00-13u30:
13u30-15u00:
15u00-16u30:
16u30-18u00:
20u00-22u00:

Reclame
Kapoenen
Kabouters
Welpen
Jonggidsen
Jongverkenners
Givers + Jins

Enkel voor
leden, ouders
mogen het veld
niet betreden
Mondmasker
+12

Leden die overgaan worden verwacht tijdens het tijdslot van hun nieuwe tak!
Veld betreden via de groene poort en verlaten langs de parking aan de zijkant.
Overgang = slechte kleren die vuil mogen worden
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Kapoenen
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Dikke kussen van jullie nieuwe leiding!
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Zijn jullie klaar voor een heel nieuw jaar? Hier is wat er op de planning staat voor ons in
September!
19/09 – OVERGANG!
Hoeraaa! De overgang gaat door!
Wie zal jullie leiding worden?
Kom het te weten op de overgang!
Vergeet zeker geen kleren aan te
doen die vuil mogen worden!

Kabouters

Liefste kabouters,

(12u-13u30 aan VTL) *

27/09- KENNISMAKING!
Nu jullie weten wie de
leiding is, wordt het tijd
om ze te leren kennen!
(9u30-12u aan VTL)
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*Corona-maatregelen: De ouders mogen aanwezig
zijn maar MET mondmasker op en met voldoende
afstand (de kinderen hoeven geen masker op te
hebben). Elke tak komt apart en krijgt 1.5 u de tijd.
Tot dan!

Met veel groetjes,
Jullie nieuwe kabouterleiding
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Welpen

WELPEN
WELPEN
WELPEN
WELPEN
WELPEN
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Overgang a.k.a. eindelijk te weten
komen wie jullie fantastisch leuke
leiding is dit jaar!!

Welpen

19/09 - 13u30 tot 15u00

Kennismakingsvergadering!! We leren
elkaar vandaag (nóg) beter kennen!

04/10 - 9u30 tot 12u00
We spelen een episch bosspel! Gewone
uren aan onze lokalen.
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27/09 - 9u30 tot 12u00
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Er gaan ook PANNENKOEKEN zijn!!!
Reden te meer om te komen ;)

Welpen
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OVERGANG
OVERGANG
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Aan het begin van het nieuwe scoutsjaar heb ik nodig:
o Een groene broek
o Hemd (met de nodige
kentekens)
o Das
o Bottinnen
o Mondmasker
o Overgang 19/09

Jonggidsen

Back to scouting: Checklist

✓ Toffe leiding
o Kennismakingsvergadering 27/09

(We kijken er al maanden naar uit om jullie te leren kennen
en zondag 27/09 is het eindelijk zo ver! We spreken af van
9u30 tot 12uoo aan het Fort van Wommelgem. Voor iedereen
zijn veiligheid vragen we een mondmasker aan te doen.)

o Goed humeur

Groetjes van jullie nieuwe leiding
xoxo
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( De overgang gaat dit jaar door! We hopen om jullie daar
allemaal te ontmoeten. Jullie worden zaterdag 19 september
verwacht om 15uoo en mogen vertrekken om 16u30 aan de
VTL)
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Eerste Hulp Bij Ongeduldige-jongverkenners
Stap: 1.
Kom op zaterdag 19 september naar de

overgang. Doe vuile kleren aan en bekijk
de maatregelen waarmee je rekening moet
houden op de Facebook-pagina van
scouting Wommelgem.

Jongverkenners

EHBO

Stap: 2.
Leg je uniform klaar, zodat je voorbereid bent op de
eerste vergadering.

Stap: 3.

Stap: 4.
Kom naar de langverwachte vergadering op zondag 27

september van 9u30 tot 12u. Deze gaat door aan de
lokalen aan het fort. Jullie gaan dan kennismaken met
jullie nieuwe leiding! Spannend hè!!

Stap: 5.
De laatste stap is om naar alle volgende vergaderingen
te komen! Op zondag 7 oktober gaan we ons lokaal

pimpen, extra decoratie mag je steeds meenemen.
Vuile kleren aandoen!!!

Gezonde groetjes van jullie nieuwe leiding
XOXOXOXOXOXOXOXO
(Jullie ouders moeten steeds een mondmasker dragen wanneer ze jullie
komen afzetten en ophalen!!!!)
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Bouw een kamp in de tuin, raad wie je nieuwe leiding
zou kunnen zijn en doe de zonnedans.
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Gidsen
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Gidsen
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Groetjes Bert, Ernie en Pino

De opnames gaan zoals
altijd door op het fort, kom
maar via de blauwe deur

Ik ben onderweg, zeg dat ik
nog aan het wasrek hing ofzo

Om 9u30, we zijn al 10
minuten bezig

Om hoelaat begonnen de
opnames ook alweer?

27 september

Bert
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Als het op facebook staat
zullen onze muppets het wel
weten

De hoodmuppets hebben toch
al een mail naar de ouders
gestuurd en er is een
evenement op facebook

Maar moeten we dat niet
melden? Ik had niet gedacht
dat de overgang zou mogen
doorgaan

Alsof dat die hun mail lezen

Moeten wij geen mail sturen
naar onze muppets over de
overgang?

19 september

Ernie

09:40

Paal verkenners

Verkenners

Komt er deze morgen ene aan
zonder fiets, waarom maken
wij zelfs een paal

Inderdaad, er stond iets van
VERGEET 4 OKTOBER UW
FIETS NIET!!!

Het stond toch ook in de paal
dacht ik

We hadden toch duidelijk gezegd
dat ze met de fiets moesten
komen he

4 oktober

Pino

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
Met de Overgang op 19 september trekken we het verse scoutsjaar op gang in bubbelmodus,
zonder de traditionele BBQ helaas. De coronamaatregelen maken het organisatorisch wat te
complex om dit rond te krijgen. Hoe de rest van het jaar gaat verlopen, kunnen we nog niet
voorspellen. Maar met een portie creativiteit en veel goesting staan we in ieder geval klaar om
er ook dit jaar weer een lap op te geven.
Wordt vervolg in oktober!
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We staan weer aan de start van een nieuw scoutsjaar, dat weliswaar wat anders zal verlopen
dan we gewoon zijn. Corona gooit voor veel zaken roet in het eten maar gelukkig zijn de
zomerkampen wel kunnen doorgaan. Dikke pluim voor de inzet van leiding, foeriers en
groepsleiding om onze kinderen ook in deze rare tijden een fijne tijd te bezorgen! Uit de vele
verhalen die we her en der hebben opgevangen blijken het zeer fijne kampen te zijn geweest!
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Het adres voor:
• Dassen
• Scoutstruien
• 2e hands scoutskledij
• Groepslintjes
• Etc …

Reclame

SPRINKEL
Rudy & Muriel Van Camp Beersmans
De Keer 8
2160 Wommelgem
Tel.: 03 354 15 91
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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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Reclame

