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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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Reclame

Deze maand kunnen jullie zelf uitzoeken welke vergaderingen we zullen doen, aan
de hand van een kruiswoordraadsel! De vergaderingen zullen op VRIJDAGAVOND
plaatsvinden!!!
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Kapoenen

Liefste kapoenen

-

4

1. 6/06: Wie worden de slimste kapoenen? Ze nemen het in bubbels tegen elkaar
op tijdens een mega toffe … (fonetisch schrijven)
→ 18.30u tot 20u
2. 13/06: Van Afrika tot in Amerika. Deze vrijdag zullen we een vervanger voor
Klaasje zoeken uit de meidengroep … (getal voluit schrijven)
→ 18.30u tot 20u
3. 20/06: Het wordt tijd dat we van alle kapoenen eens kunnen zien wat hun
grootste talent is. Daarom organiseren we vrijdag een …
→ 18.30u tot 20u
4. 27/06: ÉÉN, MARS! GEEF, ACHT! Vandaag zullen de kapoenen zich extra hard
moeten bewijzen. We gaan namelijk voor een dag naar het … (VERKLEDEN
MAG ZEKER!)
→ 18.30u tot 20u
Heeeeel veel kusjes van de allerleukste leiding
Kilian, Yen, Lani, Lotte en Louise
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Kabouters

KABOUTERS JUNI

HEB JE OOIT...

In een boom
geklommen

Gedaan alsof
je een man
was?
=> doe het 4
juni! (verkleed
komen mag)

Een
sneeuwpop
gemaakt
groter dan
jezelf

Een
klavertje
vier
gevonden

Je vrienden
verteld dat
je ze mist

Glow in de
dark spelletjes
gespeeld?
=> daar komt
verandering in
op 11 juni!

De hele tijd
zelf mogen
kiezen wat te
doen?
=> probeer
het 18 juni!

Je leiding
gemist
(wij jullie
wel hoor ;)

De zon zien
opkomen

Te laat
geweest op
de scouts

Ontbijt op
bed
gekregen

Het leukste
kamp ooit
gehad?
=> da's
onmogelijk,
dat maak je
mee 9-16 juli

Een kasteel
bezocht als
een echte
jonkvrouw

Een krab
gevangen

Vers hoeve
ijs gegeten

De
allerleukste
quiz ooit
gespeeld?
=> tijd
daarvoor op
25 juni!

Een hele dag
in pyjama
gebleven

Gedanst tot
in de nacht

Alle vergaderingen in juni zullen op vrijdagavond doorgaan
van 18u30 tot 20u15 aan de Van Tichelenlei
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Zelf een
vogelhuisje
gemaakt

Moeten
niezen in je
mondmasker
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Welpen
Vrijdag 11 juni van 18.30 tot 20.15 zal er
een storm boven het fort hangen, daarom
worden jullie voor leuke spelletjes verwacht
aan het Brieleke waar tropisch goed weer
wordt voorspelt.(brengen en afhalen aan de
speeltuin bij het Brieleke)
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Op vrijdag 4 juni om 18.30-20.15 zal da mooie
avondzon voor een prachtig roze hemel boven
het fort zorgen, dit wordt de perfect sfeer voor
een meisjesvergadering.(Vergeet niet verkleed
te komen)

6

Welpen
Vrijdag 25 juni van 18.30 tot 20.15 zal de
avondhemel zich vullen met rode lichtjes van
ons kampvuur op onze kampvuurvergadering
op de Van Tichelenlei.
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Vrijdag 18 juni van 18.30 tot 20.15 zal het
overwegend droog blijven met af en toe een
modderbadje op de vetzakkenvergadering ter
hoogte van het fort.(slechte kleren aan!!)
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Jonggidsen
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Jongverkenners
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WE SPREKEN AF
AAN DE KERK.
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Jongverkenners
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Jongverkenners
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Juiste antwoorden:
1: rood en groen
2: rood en oranje
3: oranje
4: rood
5: oranje
6: groen
7: blauw
8: rood
9: blauw
10: blauw
11: rood, oranje, blauw en groen

Dus:
- Vrijdag 04/06: Zomervergadering
- Vrijdag 11/06: Dorpsspel
(WE SPREKEN AF AAN DE KERK)
- Vrijdag 18/06: Filmavond
- Vrijdag 25/06: Verrassingsvergadering

Vergaderingen op vrijdag van:
20u tot 22u
Jullie allerliefste leiding XOXO
Quizzige groetjes

Jongverkenners

Vrijdag 11 juni: Een
scoutsjaar is niet
compleet zonder een
old school
gezelschapspelletjesvergadering, YES!

Gidsen
Vrijdag 18 juni: Ben je
het leven thuis
helemaal beu? Kom
dan genieten op onze
zomervergadering!
#tropicalvibes

Vrijdag 25 juni: De
laatste vergadering 
Al goed hebben we nog
een kamp! Hoe werkt
dat nu weer een
kamp? Ontdek het op
kampvergadering!!
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Vrijdag 4 juni: Haal de
dansbenen maar boven
en smeer de
stembanden voor een
spetterende Just dance
& Sing star vergadering

PAAL GIDSEN – JUNI

Gidsenflix
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Gidsen

VANAF 1 JULI ZITTEN WE SAMEN OP KAMP
JOEPIEEEEE!!
Wij hebben er alvast gigantisch veel zin in
XXX Gidsenleiding

Verkenners

Volg deze sessie om alle stress van de examens van je af te zetten en
word helemaal zzzzzzzen
1. Krijger I
De Sanskriet naam voor de Krijger I is Virabhadrasana of Virabhadrasana I,
afgeleid van de woorden Vira (held), Bhadra (vriend) en Asana (houding).

Het effect van de Krijger I
Deze houding versterkt de rug, been- en armspieren en opent de schouders,
nek, het borst- en buikgebied en de psoasspier. De Krijger I is daarnaast een
oefening in balans en concentratie.

o Sta in grote spreidstand.
o Breng je armen omhoog en duw je handpalmen
boven je hoofd tegen elkaar.
o Draai vervolgens je rechtervoet 45 graden in en
de linkervoet 90 graden uit.
o Draai je romp en bekken naar links tot ze recht
boven het linkerbeen staan.
o Buig je linkerknie tot boven de enkel.
o Duw de buitenkant van je rechtervoet stevig in
de grond.
o Strek je lijf: bovenlichaam opwaarts, bekken naar
beneden.
o Leg je hoofd in de nek, hel iets achterover en kijk
naar je duimen.
o Houd een paar ademhalingen vast.
o Kom terug naar de waterspelletjesvergadering
op vrijdag 4 juni en herhaal aan de andere kant.

2. Krijger ll
Variatie op krijger l of Virabhadrasana l
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Hoe doe je de Krijger I?
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De Krijger II maakt de onderkant van het lichaam sterk, terwijl de bovenkant de
kans krijgt zich te openen en te strekken. Niet alleen het borstgebied en de
schouders worden gestrekt, maar ook de heupen en de enkels. Deze houding
stimuleert de buikorganen en verlicht sommige soorten rugpijn. De Krijger II
daagt bovendien het doorzettingsvermogen uit op de afreageervergadering op
vrijdag 11 juni.

Verkenners

Het effect van de Krijger ll

o Draai je rechterbeen uit naar rechts.
o Je voet staat, ook naar rechts uitgedraaid,
onder je knie op de vloer.
o Strek je andere been uit naar links en zet je
linkervoet stevig op de vloer.
o Strek je armen omhoog langs je oren en
open ze dan zijwaarts, terwijl je ook je
schouders goed open rolt.
o Kijk langs je rechterarm en houd je blik op
één punt gericht.
o Adem zo een paar keer in en uit terwijl je je
linkerbeen goed aanspant.
o Ga dan door in Gebogen Driehoek.
o Herhaal de oefening naar links.
o Houd bij deze asana vooral het gestrekte
been sterk, zo blijf je stabiel.

3. Driehoekshouding
De Sanskriet naam hiervoor is Trikonasana. Deze asana hoort bij sterrenbeeld
Tweelingen. Deze houding brengt de beweeglijke Tweeling lichamelijk en
geestelijk in evenwicht. Dit evenwicht is belangrijk voor de
knikkerbaanvergaderin op vrijdag 18 juni.

Het effect van de Driehoekshouding
Je buikorganen worden gestimuleerd, net zoals je spijsvertering. De houding
maakt dat zo goed als heel je lichaam gestreched wordt, van je enkels, tot je
heupen en je schouders.
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Hoe doe je de Krijger ll?
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4. Cobra
De Sanskriet naam voor de Cobra is Bhujangasana, afgeleid van de woorden
Bhujanga (cobra) en Asana (houding).

Het effect van de Cobra
De Cobra is een achteroverbuiging die de buikorganen en (bij)nieren een diepe
massage geeft. Hierdoor verminderen stress- en vermoeidheidsklachten.
Tegelijkertijd traint en verlengt deze houding de rug en de core, terwijl de
longen, borst en schouders worden geopend.

Hoe doe je de Cobra?
o Kom languit op je buik liggen met je voorhoofd op de grond.
o Leg de bovenkant van je tenen tegen de grond.
o Je handen staan stevig in de grond, aan weerszijden van je borst onder je
schouders.

Verkenners

o Ga in spreidstand staan, met een beenlengte afstand tussen je voeten.
o Draai je rechtervoet negentig graden naar buiten en je linkervoet een
klein beetje naar binnen.
o Maak beide benen sterk.
o Strek op een inademing je armen naar opzij en
strek je torso op de uitademing zijwaarts over
je rechterbeen; houd je bovenlichaam aan
beide kanten lang.
o Houd je schouders, heupen en enkels op één
lijn, alsof je tussen twee glasplaten staat.
o Je rechterhand plaats je waar hij neerkomt: op
je scheen, je enkel of op de grond, zonder
erop te leunen.
o Rol je linkerschouder iets naar achteren en
strek je linkerarm over je oren voor een extra
stretch, waarbij je recht naar voren of richting
je vingertoppen kijkt.
o Houd je nek lang.
o Blijf 5 ademhalingen in deze houding staan en
herhaal naar de andere kant.
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Hoe doe je de Driehoekshouding?
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Verkenners

De grote tenen en de hielen zijn dicht bij elkaar.
Reik vervolgens met je bovenlichaam naar voren.
Op een inademing strek je de armen, zodat de borst van de grond komt.
Plaats de handen wat breder en wat meer naar voren als dit beter voelt
voor de rug. Deze variatie zie je vaak bij Yin yoga. Als je een gevoelige
onderrug hebt, houd dan je armen gebogen of houd de onderarmen op
de grond.
Reik de kruin omhoog. Let op dat de schouders laag blijven.
Voel nu hoe de borst zich
helemaal opent en de rug zich
strekt bij het inladen van de
container (tijdstip en locatie
worden nog meegedeeld)
Adem gedurende 15 tot 30
seconden rustig door, of zo lang
als comfortabel voelt. Luister
naar je lichaam.
Laat de borst op een uitademing
weer langzaam naar de grond
zakken en plaats het voorhoofd
op de grond.
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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

Nu de kampvergaderingen en de infoavonden achter de rug zijn en de
krijtlijnen van het Overlegcomité stilaan duidelijk worden … kunnen we
beginnen dromen van de zomerkampen.
Maar eerst nog even volle gas voor de examens natuurlijk.
Succes voor groot en klein en … tot deze zomer op een of andere Ardeense wei
of Kempisch scoutslokaal!

Blijf gezond, hou het veilig
en steun elkaar.
Voor Vasas
Peter
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We duimen dat we jullie in september weer als vanouds op de overgang met
BBQ mogen verwelkomen.
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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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