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Doe je aankopen bij MAKRO en
steun Scouts Wommelgem!
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Ga naar leuksteuntje.be en kies ons als
jouw favoriete vereniging
Doe je aankopen bij MAKRO
MAKRO steunt ons door 3% van het bedrag
van jouw aankopen aan ons terug te storten

Reclame

https://www.leuksteuntje.be/verenigingen/scouts-wommelgem
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HELP
Scouts Wommelgem
VOORUIT
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Kusjes van jullie leiding
Kilian - Yen - Lani - Lotte - Louise

Kapoenen

Kleed je dus maar LEKKER WARM aan, want 2021 komt eraan!

Hopelijk breken jullie op vrijdag 29/1 geen botten want we gaan met
het de glow-in-the-dark vergadering stevig ravotten! (19u-21u)

Jullie raden het vast al wel, op vrijdag 22/1 spelen we het ladderspel!
(19u-21u)

Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij en maken we jullie op
vrijdag 15/1 met de vergadering op wieltjes heel blij! (19u-21u)

Op vrijdag 8/1 gaan we alles geven en met het sluipspel veel pret
beleven! (19u-21u)

Wist je het al, het is echt waar, zondag 3/1 staat er een leuke zoektocht
voor jullie klaar! (9.30u-12u)

Wij hopen dat we in 2021 terug veel kunnen beleven en dat wij terug
leiding mogen geven.

Wij hadden heel veel vergaderingen opgeschreven en we wilden jullie
nog zoveel dingen geven. Maar toen kwam het virus dat alles kapot
heeft gemaakt en ons tot diep van binnen heeft geraakt.

Liefste kapoenen

Kabouters

GOEDE VOORNEMENS 2021

Meer sporten, na al dat lekker eten tijdens de feestdagen
kunnen we wel wat beweging gebruiken, daarom Winterspelen
op 3 januari (9.30u-12u)

Minder bang zijn in het donker, daarom spelen we VRIJDAG 15
januari spelletjes in het donker met glowsticks! (19u-21u)

Bewijzen dat meisjes beter zijn dan jongens, om dit te kunnen
bewijzen moeten we eerst eens ondervinden hoe het is om een echte
man te zijn, daarom is het VRIJDAG 22 januari mannenvergadering.
( 19u-21u)

Elke week weer met super veel goesting naar de scouts komen ,
VRIJDAG 29 januari staat er ook weer een super leuke vergadering op
jullie te wachten! (19u-21u)

(Kleed jullie zeker lekker warm aan want alle vergaderingen gebeuren buiten)

Scouts & Gidsen Wommelgem 		

Niet meer te laat komen, op tijd komen is niet mijn sterkste
kant, daarom oefenen we hier op VRIJDAG 8 januari en doen
we alles in een minuut (19u-21u)
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Vrijdag 29/1 19-21u:
Verassingsvergadering!!
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Welpen

Toon jullie goede
voornemens op zondag
3/1 9.30-12.30 op de
legervergadering.
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Op de eerste dag van het nieuwe jaar
staan we met onze nieuwjaarsbrief klaar
Een nieuw jaar samen met jullie is vast heel fijn!

Jonggidsen

Liefste jonggidsen

Misschien kunnen we vrijdag 8/01 (20u-22u) al samen zijn?
Dan is de eerste jonggidsen vergadering van het jaar
Emma, Marthe, Fleur, Finne R., Lily, Zita, Saar, Lene en Lies zetten deze klaar
Dan kunnen we samen dingen blijven beleven
En elkaar véél liefde geven
Len, Lena, Deborah, Merel, Lotte VH, Febe, Wiske, Bente en Stella gaan op
vrijdag 15/01 (20u-22u) de vergadering in handen nemen

Een goede gezondheid is natuurlijk ook heel erg fijn
June, Lotte C., Astrid, Jitske, Eline, Finne G. Sterre, Roosje en Marjolien zijn op
vrijdag 23/01 (20u-22u) even de kapitein
Maar de maand is nog niet voorbij
Er staat nog een cadeau in de rij
Het is namelijk verrassing vergadering op 30/01 (20u-22u), een vrijdag
Zo sluiten we de maand af met veel gelach
Een kusje hier, een kusje daar
GELUKKIG NIEUWJAAR
Van jullie kapoenen
Adelien, Eline, Raquel, Anna, Zoë en Arthur
-xxx-
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Zo kunnen zij is proeven van het leidinggeven

Wommelgem, 1 januari 2021

6

Vrijdag 1 januari is het nieuwjaar
joepie 2020 is klaar!
Blijf maar lekker in uw zetel liggen
net zoals grote biggen
Vrijdag 8 januari nieuwjaarke zoete
ookal heb je koude voeten
20.30-22 aan de lokalen
zonder veel rivalen
Vrijdag 15 januari chillvergadering
dus hier al een verwittiging
Aan de lokalen van 20.30 -22
dat is niet ongezien

Jongverkenners

Liefste jongverkenners

Bosspel op vrijdag 29 januari
het wordt een echte bossafari
20.30 – 22 aan de lokalen
En dit was de finale

Jullie kapoenen Ymke, Mats, Margot, Maxim, Roos, Luka

1 januari 2021
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Vrijdag 22 januari casino vergadering
zonder speciale behandeling
Aan de lokalen van 20.30 -22
zonder een screen
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Ga nu even rustig zitten,
Wij hebben voor jullie een briefje klaar.

Gidsen

Liefste Gidsen

Helemaal alleen geschreven,
met veel liefs, avonturen en plezier voor 't nieuwe jaar!
Dit alles zetten we goed in, niet met een inenting
Maar wel op Zondag 3/01 met de nieuwjaarsreceptie na onze vergadering
Wij hoop voor jullie de beste dingen,
Namelijk heel veel knuffels en nooit meer bubbles,
vrij van avondklokken elke avond,
en liefst een beetje tijd op Vrijdag 8/01 voor de Oma en Opa vergaring (20u.- 22u.) .

Want op Vrijdag 15/01 maakt groep 1 de vergadering, meer kunnen we toch niet
wensen.
We hopen dat 2021 ons meer te bieden heeft,
Maar op Vrijdag 22/01 is het groep 2 die ons de tijd van ons leven geeft.
Laten we dus maar extra genieten,
En de corona stukken van 2020 maar snel deleten.
Maar wees niet bang,
Want op Vrijdag 29/01 is de vergadering van groep 3 aan de gang.
Ja, liefste Gidsen, het is echt waar
2021 wordt vast een prachtig jaar
Van jullie kapoenen,
Emily, Luna, Lore en Elvira
Wommelgem, 1 januari 2021
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Blijf omringd door goede mensen,
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Labo Onderhoudsmetingen
Klasgroep + benaming proef (vb OHTB – G5 – trillingsmetingen)
Datum proef

2020-12-10

Aanwezig

Jelke Deroover, Vincent Schelles, Manou Kets en Tanguy Van Camp

Maak hiervan 1 PDF bestand (ook indien er 2 verschillende proeven zijn uitgevoerd). Vb gratis
software : http://www.pdfill.com/pdf_tools_free.html

Verkenners

Verslag

Inhoud
1

Inleiding en doel van de proef ......................................................................................................... 1
1.1

2

Meetresultaten ................................................................................................................................. 2
2.1

3

Gebruikte meetapparatuur (incl serienr) en meetobject .......................................................... 1
Meting 1 ................................................................................................................................... 2

Waarnemingen en besluit ................................................................................................................ 2

Na enkele weken online vergaderingen te hebben gedaan vroegen we ons af wat de verkenners echt
deden achter hun computer. We zullen ze zover proberen te krijgen dat ze hun webcam aanzetten
zodat we dit kunnen zien. Omdat verkenners nogal verlegen zijn en nogal veel zelfcomplexen hebben
over hun “ochtendhoofd” zullen we ze proberen te lokken met de belofte van cola, chips en andere
ongezonde voeding.

1.1 Gebruikte meetapparatuur (incl serienr) en meetobject
In tabelvorm. Eventueel aan te vullen met situatieschets (inventor,foto) technische info

Meetapparaat
Laptop
Meetobject
Verkenners
Gereedschap
Voedsel

Merk Type

Evt. Serienr

Opmerkingen

Acer

Aspire ES 15

Windows Shift S

Wommelgem

2005

Veel

Everyday

Onder 1 euro

Geniet van jullie cola

p1/2
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1 Inleiding en doel van de proef
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2 Meetresultaten

2.1 Meting 1
We zien duidelijk dat Sil bezig is met de laatste patatjes te oogsten. Seppe is al bezig met nieuwe
mest te zoeken voor op het veld. (of heeft een heel speciale hobby gevonden naast scouts) Max bezig
is met zijn zak voor op kamp te maken. We vermoeden dat er bij Jurrit een meetfout is opgetreden en
zullen hier niet verder op ingaan.

3 Waarnemingen en besluit
Alle vergaderingen in Januari zullen op vrijdag doorgaan van 20u tot 22u.
Seppe en Max zullen op 8 januari het jaar spetterend inzetten, we kunnen duidelijk zien dat Max goed
overweg kan met vuurwerk en onze verwachtingen liggen heel hoog.
Rhune, Lowik en Sil zullen ons op 15 januari updaten over de opwarming van de aarde en hoe dit de
groei van patatjes beïnvloed en welke gevolgen dit heeft voor de frietindustrie.
Tobias, Rik, Daan en Jurrit zullen ons op 22 en 29 januari het beste online entertainment ooit
bezorgen.

p2/2
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Verkenners

Hier maak je eventueel gebruik van een gegenereerd rapport (via software maatapparaat (vb Flir)).
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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
Blijf gezond, hou het veilig en steun elkaar!
Voor Vasas
Peter
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Wij wensen iedereen bovenal een gezond jaar.
Zo zorgeloos als mogelijk.
Een jaar waarin mondmaskers, anderhalve meters en ontsmettingsgels iets uit
een boze droom lijkt.
Maar vooral een jaar waarin we terug samenkomen en elkaar kunnen
vastpakken.
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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

