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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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VASAS vzw
Van Tichelenlei 28
2160 Wommelgem

Beste vriend, ouder, oud-leider, sympathisant,

Reclame

Wommelgem, september 2020

Wat een jaar is het al geweest! Corona bracht ons sociaal leven tot stilstand. Zo ook is de
scoutswerking het afgelopen half jaar alles behalve normaal geweest en kondigt het komende
scoutsjaar zich op dezelfde manier aan. Dit betekent: voor alle activiteiten rekening houden met de
nodige veiligheidsvoorschriften, extra creativiteit bij onze leiding om nog een leuk scoutsaanbod te
voorzien maar vooral er proberen voor te zorgen dat onze kinderen nog op een leuke en uitdagende
manier hun hobby kunnen uitoefenen.

Maar tegelijk zijn ook onze inkomsten teruggevallen. Eetslagen, BBQ op de overgang e.d. kunnen
allemaal niet plaatsvinden. Dit betekent dat we op het vlak van inkomsten ook alternatieven
moeten zoeken met name om blijvend in het onderhoud en de renovatie van onze lokalen te
kunnen voorzien. In het kader van de coronamaatregelen heeft de regering op 9 juli een
wetsontwerp goedgekeurd om voor alle fiscale giften voor het jaar 2020 een belastingvermindering
toe te kennen van 60% i.p.v. de gangbare 45%. Een gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar en kost u
na belastingaftrek nog 16 euro netto.
We hebben dan ook een projectaanvraag ingediend om de renovatie van de vloer erkend te krijgen
via Scouts & Gidsen Vlaanderen. Zo kan u ons dan financieel een duwtje in de rug geven door een
gift te doen vanaf 40 euro op rekeningnummer BE55 4096 5041 4144 (KREDBEBB) met

vermelding van het projectnummer en naam “FAG 5-396 RENOVATIE LOKAAL
WOMMELGEM”. Bij storting voor 20-12-2020 is uw gift aftrekbaar voor inkomsten 2020.

Op deze manier kunnen wij vanuit VASAS de scoutswerking blijvend ondersteunen op een manier
die onze kinderen en kleinkinderen verdienen: onbezorgd spelen, ontdekken en avonturen beleven
in een veilige omgeving!
Verder wensen wij u en uw familie nog een hoopvol scoutsjaar toe,
Met dank bij voorbaat.
Hartelijke scoutsgroeten,
voor VASAS vzw,
Peter De Meester
Voorzitter VASAS vzw

voor de leiding,
Karen Jacob, Jolien Celis, Jorben Van der Keelen, Ben Hendrikx
Groepsleiding Scouts & Gidsen Wommelgem
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Als ouder- en steuncomité van Scouts & Gidsen Wommelgem proberen we ook op onze manier ons
steentje bij te dragen. Zo organiseerden we eind juni onze eigen coronaproof versie van “De Stoel”,
waar de verschillende takken iets leuks mee konden winnen om een activiteit op kamp op te
fleuren, hebben we waar nodig financiële ondersteuning voorzien én hebben we het lokaal aan de
Van Tichelenlei onder handen genomen met de aanleg van een nieuwe vloer. Deze werkzaamheden
zijn stilaan afgerond, de komende maanden staan er nog schilderwerken gepland en dan kan het
lokaal er weer tegen voor de komende jaren.
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Kapoenen

Kapoenen
Lani

Lotte

Louise

Kilian en Yen
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Veel liefs jullie leiding
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Kabouters

Liefste kabouters,
Willen jullie weten wat we voor deze maand gepland
hebben? Dan zullen jullie dit ganzenbord eerst
moeten afleggen!

1.

START

2.

3.

Nog geen scouts...

Bijna...

4.PIMP DE LOKALEN

VERGADERING! (ga
alvast op zoek naar
slingers en posters…)

5.

9u30-12u aan VTL

6.

10.

EEN TEGEN ALLEN
VERGADERING!

9.

8.

7.

16.

17.

Een mooie
tekening maken
voor de leiding

9u30-12u aan VTL
12.

13.

14.

15.

Al uitkijken naar de
volgende
vergadering!
18.
BOSSPEL
VERGADERING!
9u30-12u aan VTL
23.

22.

21.
Al uitkijken naar
het weekend!

20.

19.
De scouts al missen
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11.
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25.GEEN
VERGADERING wegens
afscheidsvergaderingen
van oude leiding

27.

26.

28.

29.

Nog 2 nachtjes
slapen…

Pak jullie zak al
maar in

(info zal de oude leiding
geven)

Kabouters

24.

30.
WEEKEND!!!
Alle info volgt in
het weekendboekje

31.

Tot volgende maand!
Xxx De leiding

Nele

Charlotte

Janne

Emma
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FINISH!
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Oktober te
overleven als een
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Welpen

STAP 1: Het bos

STAP 3: Zie het groot, groter, grootst
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STAP 2: De energie

9

Welpen

STAP 4: De competitiviteit

&
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STAP 5: Het samen zijn
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Jonggidsen

-Jonggidsen edition25 Oktober
11/10
Wereldmeisjesdag,
Normale uren aan t'fort

4 Oktober

Dierendag, a.k.a beestig bosspel

ook weer welkom aan onze lokalen op de
18/10
normale uren!

Wereldvoedseldag
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lekker uitlslapen,
geen vergaering

Aangezien wij (en waarschijnlijk jullie ook wel)
heel veel liefde hebben voor eten gaan we deze
dag uiteraard vieren!! Same time, same place. 11

Jongverkenners

Deze maand vallen de jongverkenners in voor de Rode Duivels. We spelen
een belangrijke match tegen verveling, school, het Coronavirus en alles wat
minder leuk is dan scouts.
Onze tactiek om te winnen: een hele maand mega toffe vergaderingen en
een topweekend om het af te maken!
Bekijk de opstelling hier voor alle belangrijke info.
Groetjes van jullie mega fantastisch leuke leiding :)

23-25 oktober:
We gaan op
weekend!
Verdere info volgt
nog in een
weekendboekje…

Margot

Roos

Zondag 18 oktober:
Hoe goed kennen
jullie
Wommelgem?
Ontdek het tijdens
de fotozoektocht!
Gewone uren aan
de lokalen

Maxim

Zondag 4 oktober:
Lokaal inrichten!
09u30 – 12u
Vergeet jullie vuile
kleren en extra
decoraties niet

Ymke

Luka

Roos

Mats

Zondag 11 oktober:
Als voetballers
kunnen jullie je
bewijzen tijdens de
sportvergadering!
Gewone uren aan
de lokalen
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Zondag 1 november:
Neem jullie fietsen,
steps, skateboards…
maar klaar want
vandaag is het
vergadering op wieltjes.
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Op zondag 11
oktober heeft die
gidsenleiding een
escaperoom voorzien
in het lokaal seg, kei
cool!

Op zondag 18 oktober
is het tijd voor een
marginale
sportvergadering,
warm die beentjes op
en trek je
marginaalste
sportoutfit maar aan.

Van 30 oktober tot 1
november gaan jullie
op weekend, wah kei
tof!

Zondag 25 oktober is het een
echte herfstvergadering! Wat dit
juist is wou die leiding mij nog
niet vertellen maar er werd me
wel verteld dat er een warm
drankje en een kleine
versnapering zal zijn.
Ik zou dus wel gaan.

Groetjes van de paal in naam
van jullie kei coole
gidsenleiding: Lore, Elvira,
Emily en Luna
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Op zondag 4 oktober
nodig ik alle gidsen uit
hun lokaal te pimpen!
Neem versiering mee!
Normale uren aan het
lokaal

Gidsen

De PAAL voor de Gidsen spreekt deze maand
voor zichzelf:
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Tanguy, Vincent, Jelke, Manou

Sherlock aanvaardt op zondag 4 oktober om 9:30u aan de
lokalen een op het oog gewone zaak die hem de hele stad
doorstuurt. Watson volgt hem OP DE FIETS (NIET
VERGETEN!)
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Verkenners
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de verkenners op zondag 18 oktober op de gewone uren aan de lokalen

Verkenners

, die dit jaar doorgaan op zondag
11 oktober aan Fort ll te Wommelgem. (09:30u - 12u)
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verkenners
Tanguy, Vincent, Jelke, Manou

Verdere info volgt!

van 30/10 tot 1/11

Jullie vorige leiding geeft jullie meer info over 23 oktober.

Verkenners

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
Ondanks alle coronamaatregelen hebben we dit nieuwe scoutsjaar weer goed op gang getrokken.
Stralende zon, gemotiveerde leiding, enthousiaste deelnemers en pannenkoeken: het ideale recept voor een
geslaagde Overgang. Dikke proficiat aan leiding en groepsleiding voor de geweldige organisatie, het was
fantastisch gedaan. Willen we hier ook Mark en Carl van de firma AAR bedanken om op zeer korte tijd een
live-stream op poten te zetten.

Ik wens iedereen nog een goede gezondheid en … hopelijk zien we elkaar gauw weer op een activiteit.
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Door de coronacrisis zal onze reis dit jaar helaas niet doorgaan maar gelukkig kunnen onze kinderen wel op
weekend.
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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

