paal
jouw licht op de 15de baden-powell wommelgem

Ja

nu

ar

i2

02

2

Schrijf een
nieuwjaarsbrief
voor uw leiding

Einde

Ga 1
stap
terug

Ga 2
stappen
vooruit
Ga terug
naar start

Zondag 2/1:
Geen
vergadering!

Vrijdag 14/1
(18:30u – 20:30u):
Glow-in-the-darkvergadering

Ga 3
stappen
terug

Ps: Jullie ouders zijn ook welkom op de
kerstboomverbranding!

Zaterdag 29/1 (19u – 21u):
Fakkeltocht & kerstboomverbranding
We spreken om 19u af aan het
jinlokaal aan Fort II (over de FIIB).

Ga 4
stappen
vooruit

Gelukkig
nieuwjaar!
!2022!
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Ga 2
stappen
vooruit

Sla 2
beurten
over

Vrijdag 21/1
(18:30u – 20:30u):
Filmvergadering

Start

2

Gooi nog
een keer

Zondag 9/1 (9:30u11:30u):
Nieuwjaarsvergaderin
Nadien is het
nieuwjaarsreceptie
zijn jullie ouders ook
welkom vanaf 11:30
op de VTL voor een
hapje en drankje

Ga 2
stappen
terug

Kapoenen

Maak een
mooie
tekening voor
uw leiding

Ga 5
stappen
terug

Schrijf een
nieuwjaarsbrief
voor uw leiding

Sla 1
beurt
over

Kabouters
02/01
09/01

Normale uren

14/01

18u30 – 20u30

21/01

18u30 – 20u30

29/01

19u – 20u30

Olympische
Spelen
vergadering

G

Filmvergadering
(Snack meenemen)

G

G

Quiz
vergadering

Fakkeltocht AAN HET FORT

G
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Geen
vergadering
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Welpen
Vrijdag 14/1 van 19u tot 21u aan de VTL is het
VERRASSINGSVERGADERING

Vrijdag 21/1 van 19u tot 21u aan de VTL is het
LADDERCOMPETITIE
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Zondag 09/1 van 9.30u -12u aan de VTL is
het DRIEKONINGENVERGADERING .
Hierna kunnen jullie en jullie ouders nog lekker
genieten van drankjes, hapjes en kampvuren bij
de VASAS-receptie

4

Welpen

Groetjes, jullie liefste leiding
Imre,Tanguy, Leen, Pieter en Lotte

Scouts & Gidsen Wommelgem 		

Zaterdag 29/1 van 19u tot 21u aan het fort! is
het fakkeltocht naar de kerstboomverbranding

5

Op 9 januari (9u30-12u00) zijn jullie hopelijk niet boos
Jullie zullen geen leiding krijgen van ons maar van
Febe, Zita, Saar, Larisa, Janne en Roos!
Stuk voor stuk vinden wij jullie allemaal een kei
Daarom kunnen we op de nieuwjaarsreceptie het nieuwe jaar vieren na de
vergadering aan de Vantichelelei!
(*aan de vtl worden jullie dan opgehaald)
Op 14 januari (19u30-21u30) is het terug vergadering en wees niet getreurd
Dit keer is er een ander groepje aan de beurt!
Wist je dat er veel koeien zijn met de naam Bella?
Jullie krijgen leiding van Wiske, Lilly, Sterre, Romy, Olivia en Stella!
21 januari (19u30-21u30) zal het wel koud zijn
En dat vinden we niet altijd zo fijn
Ik hoop dat ik niet bevries
Al een geluk krijgen we dan leiding van Bente, Lene, Finne, Free, Marjolien,
Charlotte en Lies!

Jonggidsen

Het nieuwe jaar is eindelijk daar!
Met 2021 zijn we stiekem toch wel klaar
De nieuwe editie van de paal is hier
Hopelijk hebben jullie deze maand met ons veel plezier!
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Liefste jonggidsen,

6

Jonggidsen

29 januari (19u-21u) is een speciale dag
Wij vieren deze dag zeker met een lach
Ons plezier is niet ver gezocht
Want we gaan namelijk op fakkeltocht!
Ik heb gehoord dat er ook een kerstboom verbrand wordt,
Daarom eindigen we deze vergadering aan het fort!
Zo nu is onze mooie brief klaar
We wensen jullie nog een gelukkig Nieuwjaar!
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Xoxoxo
Jullie kapoenen
Charlotte, Adelien, Nele, Janne en Emma
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(de vergadering eindigt
op de VTL)

Jongverkenners

21 januari
(19u30-21u30)

9 januari
(9u30-12u00)

29 januari
(19u00-21u00)

Fakkeltocht
Highland
Games

Nieuwjaarsvergadering
Legervergadering

Winterse groetjes van jullie liefste leiding

Nick, Mats, Luka en Eline

XOXO
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14 januari
(19u30-21u30)
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Gidsen

Gidsen edition
Deze goede voornemens hou je in 2022 wél vol!
Reporter: gidsenleiding, artikel bijgewerkt op: 31 december 2021

We maken ieder jaar opnieuw heel ambitieuze goede voornemens, zoals stoppen
met snoepen, meer naar de fitness gaan of minder online shoppen. Helaas zijn de
meeste daarvan niet realistisch en sneuvelen ze al halfweg januari. Deze goede
voornemens zijn wél haalbaar.

1) Maak een reis die op je bucketlist staat

2) Drink meer water

Stay hydrated bestie! Voeg eventueel wat fruit toe voor extra smaak.

3) Laat je verrassen door anderen

Dit kan bijvoorbeeld op de schriktocht op vrijdag 14 januari! Van 20u tem 22u
aan het fort.

4) Werk eens iets creatief uit

Tijd voor jullie om een vergadering te verzinnen! Op vrijdag 21 januari is het aan
groep 1 om een leuk spel te maken. Van 20u tem 22u aan ons lokaal. #hyped!

5) Leer een goede mop uit je hoofd
Een lifesaver bij ongemakkelijke stiltes!

6) Zet 10 000 stappen per dag

Zo is je conditie zeker goed genoeg voor de fakkeltocht en
kerstboomverbranding op zaterdag 29 januari. Om 19u aan het fort. Haal die
stappenteller maar al boven!

xxx jullie favoriete lifestyle coaches
Roos - Eline - Zoë - Arthur - Louise - Lani

Scouts & Gidsen Wommelgem 		

Want wat is er leuker dan ontspannen op een skivakantie of een citytripje in de
stralende zon? Verdiep je in het lekkere eten op je bestemming en pik eventueel
wat cultuur mee in een museum! Naar het museumspel op zondag 9 januari
komen is al een goed begin! We spreken af op de gewone uren aan het lokaal,
maar eindigen aan de VTL voor de nieuwjaarsreceptie!
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Verkenners
VERKENNER

ANGST

GOEDE
VOORNEMENS

AAAAAAAH

HORROR

SPAR

KERSTBOOMVERBRANDING

DROMEN

GELD CASHEN

STRIPVERHAAL

DONKER

KERSTMIS

NIEUWJAARSBRIEF

1 JANUARI

SNURKEN

GEEN WEKKER

IN VUUR
EN VLAM

30

…

30

…

30

…

30

…
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PUZZELRONDE

10
Gebaseerd op het tv- programma: de slimste mens ter wereld

Verkenners
VERKENNER

ANGST

GOEDE
VOORNEMENS

AAAAAAAH

HORROR

SPAR

KERSTBOOMVERBRANDING

DROMEN

GELD CASHEN

STRIPVERHAAL

DONKER

KERSTMIS

NIEUWJAARSBRIEF

1 JANUARI

SNURKEN

GEEN WEKKER

IN VUUR
EN VLAM

30

Uitslapen: geen
vergadering op 2
januari

30

Nieuwjaarsreceptie,
zondag 9 januari,
gewone uren aan het
lokaal. Sooi, Mani,
Mats, Rhune, Seppe,
Daan & Ben maken de
vergadering

30

Schriktocht, vrijdag
14 januari, 20h tot
22h aan het lokaal

30

Vrijdag 21 januari,
20 tot 22h aan het
lokaal. Thibau,
Victor, Stan, Josse,
Tobias, Max &
Lowik maken de
vergadering

30

Kerstboomverbranding/
Fakkeltocht, zaterdag
29 januari om 19h aan
het lokaal

30

Zondag 6 februari,
gewone uren aan
het lokaal. Jules,
Jasper, Jef, Perre,
Sil & Jurrit maken
de vergadering
Gebaseerd op het tv- programma: de slimste mens ter wereld
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PUZZELRONDE
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VASAS
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WIJ WENSEN IEDEREEN
EEN GELUKKIG EN GEZOND
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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

