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Deze maand met
een horoscoop van
onze helderziende
gidsen! (p10-13)

Kapoenen

In juni gaan de vergaderingen door op
vrijdag (19 u. – 21 u.) vanwege onze
examens.

10 juni moeten jullie verkleed komen
als het andere geslacht want het is
omgekeerde modeshow!
De jongens worden dus girly meisjes
en de meisjes worden stoere mannen.
Bereid jullie voor om op 17 juni
jullie grootste talent aan ons te
showen. Want we doen een
talentenjacht.
24 juni mogen jullie
allemaal in pyjama naar de
scouts komen... joepieee!!

Vele groetjes van jullie allerliefste leiding xxx
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Op 3 juni mogen jullie jullie
stem goed opwarmen voor
onze karaoke avond!!
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Kabouters

Chocolate
chip cookies
EEN RECEPT VAN DE KABOUTERLEIDING

100 gram ongezouten roomboter
150 gram lichtbruine
basterdsuiker
3 Juni: kampvuurtje doen
1 ei (M)
1 tl vanille-extract
200 gram bloem
10 Juni: sporten
snuf zout
1 tl baking soda
100 gram chocolate chips
17 Juni: film kijken, jullie mogen
zeker weer een snackje
meenemen.
extra chocolate chips ter
decoratie
24 Juni: luidkeels meezingen
me jullie favoriete liedjes!!

beschrijving
Mix de suiker en boter in een kom tot
een romig geheel en voeg dan het ei
en vanille extract toe.
Voeg het bloem, zout en de baking
soda toe en mix verder tot de bloem
is opgenomen. Voeg de chocolate
chips toe en mix handmatig verder.
Maak balletjes en leg ze op een
bakplaat.
Bak in een voorverwarmde oven van
170 °C in 12-14 minuten goudbruin.
Laat ze na het bakken eventjes
afkoelen.
18 juli: We vertrekken op kamp dus
zie dat jullie allemaal zijn
ingeschreven en meegaan!!! zie
kampboekje voor meer info.

ALLE VERGADERINGEN GAAN DOOR OP EEN VRIJDAG AAN DE VTL VAN
18U30 TOT 20U30
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ingrediënten
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Vrijdag 10|06 van
18:30u-20:30u is het
GEZELSCHAPSSPELLETJES
VERGADERING
Vrijdag 17|06 van 18:30u-20:30u
is het één tegen allen
Vrijdag 24|06 van 18:30u20:30u is het
verrassingsvergadering

Welpen
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Vrijdag 3|06 van 18:30u20:30u is het
KAMPVUURVERGADERING
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Vandaag zijn er winterse
buien. Daarom verwarmen
we ons samen op het
theekransje!

De examens zorgen voor
donderwolken, dus zullen
we ons samen eens goed
afreageren!

3 juni

10 juni

De zon zit achter een
wolkendeken vandaag.
Daarom kijken wij gezellig
samen een film (dekentje
meenemen mag)!

De zon straalt als nooit
tevoren! Trek daarom jullie
meest stralende outfit
aan voor onze casinoavond!

17 juni

24 juni

Heel veel succes met jullie examens / de laatste weken school! Wij duimen voor jullie allemaal :)
3 juli (9u30): bagage afgeven aan materiaalkot

Jonggidsen

Alle vergaderingen in juni zullen doorgaan op vrijdagavond (19u30-21u30)
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het weer: juni
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Jongverkenners

Het programma ‘De Mol’ heeft vorige maand zijn ontknoping gekend, maar wisten jullie dat er
ook onder ons een saboteur is? Nu is de vraag ‘Wie is de Mol binnen de Gidsen?’. Wel, lieve
vriendinnen, jullie komen het deze maand te weten, maar eerst een kleine introductie van de
kandidaten en dus ook van de Mol.
Louise (20j): deze vrolijke, opgewekte jongedame staat telkens paraat! Je kan erop rekenen en
op bouwen. Maar verbergt haar glimlach een geheim?

Gidsen

Dag beste Gidsen,

Lani (20j): haar totem Dynamische Zwaluw doet haar persoonlijkheid alle eer aan; ze is
behendig, flexibel en goedlachs! Kortom, ze heeft het ideale karakter voor een Mol.
Arthur (22j): deze guitige persoon heeft een zachtaardig karakter en is een geliefde
aanwezigheid binnen het gezelschap. Hierdoor zou hij ongemerkt opdrachten kunnen doen
falen, wat hem in een gunstige positie brengt voor een Mol.
Roos (20j): deze optimist-tot-in-de-kist is een ware spring-in-het-veld en kan het geluk vinden in
de kleinste dingen. Haar doorzettingsvermogen kan haar een zeer goede Mol maken.
Zoë (20j): zij heeft het hart op de juiste plaats en is altijd eerlijk naar anderen toe. Ze kan koken
als één van de besten, maar gebruikt ze haar kookkunsten om haar medekandidaten om haar
vinger te winden en om zo ongemerkt te kunnen saboteren?

De finale opdrachten deze maand zullen plaatsvinden op vrijdagavonden aan het Fort (tenzij
anders vermeld). De opdrachten beginnen om 20:00u en eindigen om 22:00u.
03/06: Louise, Zoë en Roos zouden graag een stevig ONTBIJT achter de kiezen
hebben, maar dit moeten ze eerst nog verdienen. Gaat hen dit lukken of zal er ‘subtiel’
gemold worden?
10/06: Roos, Eline en Arthur spelen voor geld voor in de groepspot. Maar er worden
voorwerpen tijdens TRASHTOCHT kapot gegooid, waardoor er met deze opdracht geen
geld verdiend kan worden. Hebben ze deze voorwerpen per ongeluk laten vallen of
heeft er hier iemand goed liggen saboteren? (Doe vuile kleren aan en we spreken af
aan het bos van Ranst!)
17/06: Lani, Eline, Louise en Arthur spelen voor een opdracht enkele
GEZELSCHAPSSPELLETJES. Zal er ook hier gemold worden? Of zal er eerlijk
gespeeld worden?
24/06: Zoë en Lani doen een FIETSopdracht om geld in de pot te brengen. Op hun
eindpunt ligt er een PICKNICK te wachten, maar om daarvan te eten, moeten ze eerst
hun bestemming bereiken. Zal dit lukken of zal er door Mollengedrag geen geld
verdiend worden? (Neem allemaal jullie fiets mee!)
(29/06: alle Gidsen worden verwacht op de VTL! Meer informatie wordt nog
gecommuniceerd.)
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Eline (21j): deze iets stillere, goedlachse jongedame bevindt zich vaak op de achtergrond en
zal niet ongevraagd in de spotlights staan. Ideale positie voor een Mol om ongestoord te kunnen
saboteren.
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Gidsen
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Zonnige groetjes van je Mol; Arthur, Zoë, Eline, Roos, Louise & Lani!
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Waar moeten fietsers rijden?
Op het fietspad. Is er geen fietspad? Dan mogen fietser op de rijbaan rijden.

Naast elkaar rijden
Fietsers mogen met maximum 2 naast elkaar rijden. Bijvoorbeeld om naar de VTL te rijden op vrijdag
3 juni van 20-22u, het is dan techniekenvergadering.

Verkenners

TRING TRING liefste verkenners, omdat we op fietskamp gaan hieronder
nog eens de belangrijkste fietsregels opgesomd.

Voorrang
Voor fietsers gelden er dezelfde voorrangsregels als voor andere bestuurders. Voorrang geven aan
rechts, voorrang geven als fietser zelf een manoeuvre uitvoert, stopborden respecteren,…
Op vrijdag 10 juni geven jullie voorrang aan vuil en smerig worden, het is dan van 20-22u trashtocht,
afspraak aan de ingang van het bos van Ranst.

Oversteken op het zebrapad
Wanneer de fietser naast de fiets stapt, worden ze als voetgangers beschouwd en hebben ze
voorrang op voertuigen die aan het zebrapad komen.

Richtingsverandering

Fietsers in groep
Er zijn afwijkende regels voor groepen van minstens 15 fietsers. We moeten niet verplicht het
fietspad gebruiken en mogen met 2 naast elkaar blijven rijden op de rijbaan. Op vrijdag 17 juni van
20-22u aan de lokalen spelen we waterspelletjes in groep, neem eventueel een handdoek en droge
kleren mee.

Belangrijkste fietsregels voor de verkenners
Gebruik je fietsbel zoveel als mogelijk om trage onbekende mensen te alarmeren.
Zorg voor een streepje achtergrondmuziek met het eigenstemgeluid wanneer de verveling
toeslaat.
Draag steeds uw fietshelm en fluohesje.
Snoep mag meegenomen worden maar wordt gedeeld met de leiding.
Smeren en hydrateren.
Zeuren en zagen wordt niet getolereerd door de leiding.
De leiding een extra duwtje in de rug geven (letterlijk) bij het naar boven rijden op een
helling wordt geapprecieerd.
Kom op vrijdag 24 juni naar de fietstechniekenvergadering van 20-22u aan onze lokalen.
BELANGRIJKE DATA:
Zaterdag 2 juli: containers inladen (exact uur wordt nog naar jullie gecommuniceerd)
Zondag 3 juli om 9u30: valiezen brengen naar het materiaalkot

Rinkelende groetjes van jullie liefste wielermaatjes,
Sam – Ben – Jelke – Maxim – Ymke
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De fietser moet een teken met de arm geven voordat hij van richting veranderd, tenzij dit gevaar
teweeg brengt.
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VASAS

We gaan de laatste maand van het scoutsjaar in en daarom blikken we graag
even terug. Dit jaar is stevig gestart met een geweldige overgang en een
drukbevolkte bbq. Om dan helaas terug wat stil te vallen door de
coronamaatregelen (iets wat we ons intussen al bijna niet meer kunnen
voorstellen). Dus geen Vasascafé, kerstmarkt, receptie, …
Het leidingsetentje kon gelukkig wél doorgaan, zij het in een andere maand dan
gewoonlijk. En ook de quiz was een schot in de roos.

Ons laatste wapenfeit is een werkbezoek aan Grandvoir om het terrein klaar te
stomen tegen het kamp.
Dus bij deze aan alle leden en leiding een bangelijk kamp gewenst maar eerst …
veel succes met de examens.
Groets en tot van de zomer in Grandvoir!
Peter
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In april stak de leiding voor Vasas ook een zeer leuke activiteit in elkaar, waar
we ons goed geamuseerd hebben. Nog eens merci daarvoor.
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Horoscoop

Horoscoop
juni

Vissen:
<3 Je werkt je emotionele stress uit op je partner(s). Herpak jezelf!
∞ Je ontdekt dat je ‘vrienden’ vele plannen hebben deze zomer zonder jou.
√ School gaat supergoed. Hou nog even vol. De eindmeet is al in zicht.
+ Kijk deze maand extra uit voor een boogschutter.
R a m:
<3 Je hebt een geweldig seksleven maar zorg dat je geen gevoelens krijgt voor die
‘Friends With Benefits’.
∞ Je verliest je helemaal in het nachtleven. Vergeet niet te vragen hoe het gaat
met je vrienden.
√ Je bent niet goed in school en denkt dat een diploma voor niets nodig is.
+ Kijk deze maand extra uit voor een leeuw.
Stier:
<3 Jullie zijn nu al een tijdje samen. Denk misschien eens na over samenwonen.
∞ Je vrienden vinden jullie relatie iets te klef en houden daarom wat afstand.
√ Op school ben je er met de hakken over de sloot door. Kijk misschien eens
naar een andere richting.
+ Kijk deze maand extra uit voor een kreeft.
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Waterman:
<3 Je streeft naar vrijheid. Liefde is voor jou nog niet van toepassing.
∞ Je mist geen liefde in je leven want je vrienden vullen dit voor je op. Je gaat een
megaleuke zomer tegemoet met al je vrienden.
√ School zit even niet zo lekker maar we weten dat je het kan. Doe je best voor
die laatste examens.
+ Kijk deze maand extra uit voor een stier.
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Horoscoop

Tweeling:
<3 Herpak jezelf, stop met bleiten en zoek afleiding om over die break-up te
g e r a ke n .
∞ Weet dat je vrienden achter je staan. Zoek steun bij hen.
√ Na die break-up gaat school even moeilijk, probeer toch motivatie te vinden.
Denk aan de toekomst.
+ Kijk deze maand extra uit voor een weegschaal.

Leeuw:
<3 Uiteindelijk is het niets geworden tussen jullie. Misschien ligt het deze keer wel
aan jou?
∞ Door jouw ijdelheid ben je stillaan je vrienden aan het verliezen, let hier op.
√ Je punten interesseren je niet. Misschien eens een niveautje lager proberen.
+ Kijk deze maand extra uit voor een vis.

Maagd:
<3 De liefde is niet aan jou besteed.
∞ Je zit meer met je neus tussen de boeken dan dat je op stap bent met je
vrienden. Je hebt er daarom ook niet zoveel.
√ Je denkt uitsluitend aan school. Je cijfers zijn zeer hoog. De komende examens
doe jij met twee vingers in de neus.
+ Kijk deze maand extra uit voor /

Weegschaal:
<3 Jullie relatie is uit balans. Een scheiding is mogelijk in zicht.
∞ De tickets zijn al geboekt, laat die wereldreis maar beginnen!
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Kreeft:
<3 Je hebt de ware nog niet gevonden, maar niet getreurd alles komt op zijn tijd.
∞ Je hebt de meeste hechte vriendengroep ooit. Geniet van elkaars aanwezigheid
in de zomer.
√ Door de stress neemt je emotionele kantje weer de bovenhand, adem rustig in
en uit en het komt goed.
+ Kijk deze maand extra uit voor een steenbok.
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Schorpioen:
<3 Je zet iets te vaak je stekels op wat jullie relatie niet ten goede komt.
∞ Door je verhuizing zie je je oude vrienden minder. Je vindt het moeilijk om er
nieuwe te maken in deze nieuwe omgeving.
√ Je hoeft niet altijd in discussie te gaan met je leerkrachten. Dit kan invloed
hebben op je eindresultaat.
+ Kijk deze maand extra uit voor een weegschaal.

Horoscoop

√ Het gaat wel ça va, je doet genoeg om erdoor te zijn.
+ Kijk deze maand extra uit voor een steenbok.

Steenbok:
<3 Wauw, jullie relatie lijkt geweldig te gaan, maar is dit echt zo?
∞ De band begint te verwateren. Tijd voor een nieuw begin!
√ Je punten zijn goed. Trek dit nog even door, ’t is bijna vakantie.
+ Kijk deze maand extra uit voor een leeuw.

Alle rechten voorbehouden aan Gidsen Wommelgem: Len, Lotte en June.
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Boogschutter:
<3 Jullie liefde was een schot in de roos. Jullie zijn werkelijk voor elkaar gemaakt.
∞ Betrek je vrienden wat meer. Misschien een dubbeldate?
√ Je bent te laat begonnen met studeren. Dit is je eigen fout, los het nu zelf maar
op.
+ Kijk deze maand extra uit voor een waterman.
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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

