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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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Van 6 tot 8 november
gaan we op WEEKEND!!!
Weekendboekje volgt nog.

Kapoenen

HAAI kapoenen! Op 1 november
gaan we wilde spelletjes spelen.
Van 9.30u tot 12u aan de VTL.

Op 22 november is het
sportvergadering. Van 9.30u12u aan de VTL. KOM IN JE
SPORTIEFSTE KLEDIJ

29 november gaan we het
grote ganzenbord spelen.
Van 9.30u-12u aan de VTL.

HEEL VEEL KUSJES VAN JULLIE LEIDING
KILIAN YEN LANI LOUISE LOTTE XXX
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15 november doen we mannen
(meisjes) en vrouwen (jongens)
vergadering. Van 9.30u-12u aan
de VTL. KOM VERKLEED!
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Wij bibberen en beven al van opwinding, want van
30 oktober tot 1 november gaan we met z’n allen
samen op weekend in de Hoge Rielen, joepie!!
Meer info via mail

Kabouters

Lieve heksen, vampiers, padden en kabouters
Halloween is dan wel misschien net voorbij, maar wij griezelen gewoon nog even verder! November wordt namelijk
een BANGELIJKE maand ;)

Zoals jullie wel weten, hebben de vleermuizen ons
dit jaar al heel wat miserie bezorgd. Daarom gaan we
8 november allemaal samen strijden tegen Mevrouw
Oppervleermuis om haar te verslaan!

Op 22 november gaan we zoals echte heksen vieze
brouwseltjes in een grote kookpot maken, mwahaha!
Nee mopje, alleen maar lekkere dingen die ochtend,
want het is ontbijtvergadering!!
Eet die ochtend dus nog niet (te veel) thuis. Graag
ook €2 meenemen aub.

29 november spelen het gigagrote paddenbord!
(~ ganzenbord, maar dan cooler) SPANNEND!
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Ohnee, de Grote Boze Reus heeft ons allemaal
omgetoverd tot mannen!! Daarom is het 15
november mannenvergadering.
Kom verkleed :)
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Kookvergadering
(vergeet geen 2 euro
mee te nemen)

9.30-12

9.30-12

Welpen

Welpenplanning November

Zondag 8 november
Van Tichelenlei 28

Proefjes doen op de
wetenschapsvergadering

Kom met je coolste
vervoer naar de
wieltjesvergadering
9.30-12

Zondag 22 november
Van Tichelenlei 28

Kom mee records
verbreken op onze
recordvergadering

9.30-12

9.30-12

Zondag 29 november
Van Tichelenlei 28
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9.30-12

Zondag 15 november
Van Tichelenlei 28
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VOOR JONG-GIDSEN
Stap 1: 30/10 – 1/11

Meer info volgt nog!

Stap 3: 15/11
Voordat er gedanst wordt, moet er goed
en voldoende gegeten worden; zo
hebben we voldoende energie tijdens het
maken van een Tiktokdansje. Dit gebeurt
op de ontbijtvergadering! Neem
allemaal 2,5 euro mee!
VTL – 09:30 u – 12:00 u

Stap 5: 29/11
Nu we al die moves onder de knie
hebben, gaan we eens zien wie er de
gekste, coolste dansjes danst en zo Tiktok
famous wordt; we nemen het tegen elkaar
op tijdens 1-tegen-allen-vergadering
Fort – 09:30 u – 12:00 u

Stap 2: 8/11
Tijdens deze verrassingsvergadering
strechen we onze armen en benen zodat we
klaar zijn om ons volledig te geven. Ze gaan
nog al eens opkijken van onze danstalenten!
Fort – 09:30 u – 12:00 u

Stap 4: 22/11
We zetten vandaag eindelijk onze eerste
danspassen! Dit doen we aan de hand van
pijlen en wegwijzers tijdens de
racevergadering. Benieuwd wie al deze
dansstappen nog kan bijhouden…
Fort – 09:30 u – 12:00 u

Stap 6:
Mocht het nog niet lukken, ga eens raad vragen
bij de leiding die allemaal Tiktok famous zijn ;)
Hopelijk zien we jullie op elke vergadering terug!
XOXO
Arthur, Zoë, Raquel, Anna, Adelien en Eline
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Doe comfortabele kledij aan (lees: een
groene broek) en neem je slaapzak,
matje en extra kledij mee want we gaan
op weekend! Jeej!

Jonggidsen

HOE TIKTOK FAMOUS WORDEN
IN 6 SIMPELE STAPPEN
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NAAM: Margot
TOTEM: standvastige slangenhalsvogel
VERJAARDAG: 29/09 (22jaar)
LIEVELINGSETEN: vol au vent
DIT DOE IK SUPER GRAAG: spelletjes spelen met
de jongverkenners ;)) Ik kijk daarom al uit naar de
wieltjesvergadering op 1/11!
WEETJE OVER MEZELF: ik ben verslaafd aan Nutella
MIJN IDEALE VAKANTIE: Groenland ontdekken
NAAM: Mats
TOTEM: energieke torenvalk
Verjaardag: 17/01 (19jaar)
LIEVELINGSETEN: pizza
DIT DOE IK SUPER GRAAG: skiën
WEETJE OVER MEZELF: ik drink soms 2 bussen melk per
dag
MIJN IDEALE VAKANTIE: de natuur intrekken: liefst zou
ik dit doen in Nieuw-Zeeland, maar voor het bosspel op
8/11 in het fort mag je me ook altijd wakker maken.

NAAM: Ymke
TOTEM: trouwe patrijs
VERJAARDAG: 29/07 (21jaar)
LIEVELINGSETEN: spaghetti bolognaise
DIT DOE IK SUPER GRAAG: leiding geven aan de
jongverkenners
EEN WEETJE OVER MEZELF: ik heb 4 tattoos
MIJN IDEALE VAKANTIE: zonnen in de Maldiven!

Jongverkenners
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Na de eerste vergaderingen en het vermoeiende weekend, is de leiding
dringend toe aan een vakantie. Al is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan,
want na allemaal een korte vragenlijst in te vullen blijkt dat iedereen een
andere invulling heeft van de perfecte reis
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NAAM: Maxim
TOTEM: scherpzinnige anomalure
VERJAARDAG: 24/10 (20jaar)
LIEVELINGSETEN: pizza
DIT DOE IK SUPER GRAAG: slapen
EEN WEETJE OVER MEZELF: ik ben de beste leiding
MIJN IDEALE VAKANTIE: ik wil graag naar Australië,
ontdek hoe we de koala’s kunnen redden enzo op de
enige echte 2020-vergadering op 22/11!
NAAM: Luka
TOTEM: coulante sitta
VERJAARDAG: 22/12 (18jaar)
LIEVELINGSETEN: macaroni
DIT DOE IK SUPER GRAAG: eten! kom daarom allemaal helpen op
onze eetslag op zaterdag 28/11 (meer info volgt)
EEN WEETJE OVER MEZELF: ik hou van uitgebreid in bad gaan
MIJN IDEALE VAKANTIE: een rondreis maken in Azië

Alle vergaderingen vinden plaats van
9u30-12u aan de lokalen in het fort.

Jongverkenners
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NAAM: Roos
TOTEM: kleurrijke koi
VERJAARDAG: 29/12 (18jaar)
LIEVELINGSETEN: pompoensoep
DIT DOE IK SUPER GRAAG: alles wat meisjes écht
graag doen, bereid je maar voor op de
meisjesvergadering op 15/11!
EEN WEETJE OVER MEZELF: ik spreek 5 talen
MIJN IDEALE VAKANTIE: citytrip in Rome of Berlijn
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Gidsen
Jenelle deelt jullie graag mee dat we van 30/10-1/11 op Teen Mom
weekend gaan! Info staat in weekendboekje, dat via mail wordt
verstuurd.
Chelsea kondigt aan dat we 8/11 afspreken aan ons lokaal op de
gewone uren, we doen dan een echte herfstvergadering inclusief
warm drankje en kleine versnapering!
Kailyn vertelde dat we 15/11 om 9:30 stipt afspreken aan de
tramhalte P+R Wommelgem voor een voormiddagje Antwerpen,
woehoew! Wie een tramkaart heeft, mag die zeker meenemen,
anders kan je een sms sturen om te betalen.
Leah sms’te dat ze ons 22/11 aan ons lokaal, gewone uren verwacht
voor ruwe wijven vergadering
Op 29/11 verwachten we jullie aan ons lokaal, gewone uren voor
levende gezelschapsspelletjes-vergadering!
We verwachten jullie!
Gidsenleiding out
Luna, Elvira, Lore & Emily
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Hey hoi liefste gidsen, hier volgt de planning voor deze maand!
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Weekend:
Scoutsweekends mogen in deze moeilijke tijden enkel doorgaan wanneer de leiding
weer voor een spetterend weekend heeft gezorgd en iedereen zich zeer hard zal
amuseren. Deze maatregelen gaan in tijdens het weekend van 30 oktober tot 1
november.

Verkenners

Maatregelen van de Nationale
Verkennerraad

WC-papier inslaan:
In tijden van Covid19 wordt er vaak gevochten om de laatste rollen wc-papier in de
supermarkt. De Nationale Verkennerraad stelt een eenmalige actie voor waarbij op
zondag 8 november de verkenners zoveel mogelijk wc-papier kunnen inslaan. De
vergadering gaat door op de normale uren aan de lokalen.

Vergadering op wieltjes:
Op 22 november (normale uren) is het toegestaan dat de Verkenners een zeer
essentiële verplaatsing maken naar de scoutslokalen. Het is echter van belang dat deze
verplaatsing zo veilig mogelijk gebeurt. We hopen dan ook dat deze vergadering op
wieltjes zal verlopen.
Kom uit uw kot:
Na maandenlange quarantaine is het weer toegestaan om uit uw kot te komen (wel met
mondmasker). Stop met virtuele spelletjes te spelen en laat zien dat jij in het echte
leven ook een winnaar bent tijdens de enige echte High Land Games op 29 november.
Kom verkleed! De vergadering gaat door op de gewone uren aan de lokalen.
Gezonde eetlust:
Eén van de symptomen van geen Covid19 is een gezonde eetlust. Jullie worden
verwacht op vrijdag 4 december aan de VTL van 19h tot 21h met 5 euro. We zullen er
een Epic Meal van maken. Dit dient als avondeten.

Elleboogstoten,
Manou Van Ranst, Tanguy Van Gucht, Vincent Vlieghe en Jelke Fauci
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Solidariteit:
Indien niet iedereen vorige zondag zijn slag heeft kunnen slaan, zullen de verkenners
deze week hun goed hart laten zien en voor een spotprijs hun wc-papier verkopen. Jullie
worden verwacht op 15 november aan de lokalen met jullie beste verkoopstrucs.

10

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
Helaas kunnen wij hier voor de maand november niet veel aankondigen. Een
welbekend en hardnekkig virus is onze werking zeer grondig aan het
dwarsbomen, geen Vasascafé, geen kerstmarkt, geen…..

Scouts & Gidsen Wommelgem 		

Maar dat wil niet zeggen dat we stilzitten, het lokaal wordt van top tot teen
geschilderd. Uiteraard met een beperkt aantal mensen met mondmaskers
zodat we niet in elkaars weg lopen. De keuken en het kapoenenlokaal zijn
intussen zo goed als klaar en het resultaat mag absoluut gezien worden, kijkt u
zelf maar:

Blijf gezond, hou het veilig en steun elkaar!
Voor Vasas
Peter
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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

