
DEN TOTEM 
Ons programmaboekje van de maand. 

September 2020 

Scouting Wijnegem 

1



Inhoudstafel  

 

1. Voorwoord door de groepsleiding  
2. Kapoenen: Panda’s  
3. Kapoenen: Koala’s  
4. Welpen: Sioniehorde  
5. Welpen: Bandar Log  
6. Joka’s  
7. Jogivers  
8. Givers  
9. Jins  

5



Voorwoord 

Dag beste scout, 

Het nieuwe scoutsjaar is weer aangebroken en de groepsleiding, leiding en stam staan allemaal 
te popelen om erin te vliegen! 
De leiding heeft in augustus naast de voorbereidingen voor de overgang niet stil gezeten. Wij 
kunnen jullie verklappen dat er weer prachtvergaderingen, weekend, activiteiten en kampen op 
het programma staan! 
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij want het beloofd weer een super jaar te worden. 

Aandacht aandacht
Indien u nog een stempel op een verzekeringsformulier nodig heeft gelieve dit dan op de 
momenten mee  te brengen wanneer je kind vergadering heeft op de scouts. Gelieven 
vooraf al volledig in te vullen. Dan zetten we er na de vergadering om 12u een stempel 

en handtekening op. 

Gelieven ook de individuele steekkaarten van u zoon/ dochter te herbekijken en 
aanvullen indien nodig.  

Onze communicatie verloopt vaak via mail. Gelieven te checken of het opgegeven 
mailadres het juiste is. 

Scouts tijdens corona 
Corona is nog steeds in het land maar dat weerhoudt ons er zeker niet van om het scouts jaar 
op te starten. Toch willen we jullie nog even de bestaande maatregels meegeven. 

Wij werken in bubbels van 50 personen. Deze bubbel bestaat uit de leiding en leden van 1 tak. 
Binnenin deze bubbel moet er geen mondmasker gedragen worden. 

Kinderen -12 geen mondmasker verplicht. 
Kinderen +12 mondmasker altijd bij hebben + opzetten wanneer niet in bubbel. 

Bij het halen en afzetten van uw kids 1,5M afstand houden anders mondmasker verplicht. 

Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de vijf dagen voor de activiteit blijft thuis.  
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Weekend- en kampdata
Weekends 

Takweekend  30 oktober - 01 november 
Groepsweekend  2 april - 4 april 

Kampen 

Kapoenen  25 juli – 31 juli 

Welpen  24 juli – 31 juli 

Joka’s  23 juli – 31 juli 

Jogivers  21 juli – 31 juli 

Givers  21 juli – 31 juli (3e jaars vertrekken enkele dagen vroeger) 

Jins  / 

Plaatsen waar de activiteit kunnen  doorgaan. 

Aangezien we met een hele grote groep zijn en dus niet iedereen op dezelfde 
plaatst kan openen zitten we verspreid over heel Wijnegem. De plaats wordt 
meegeven bij de vergadering in de totem zelf. 

Scoutslokalen: Koolsveldlaan 53 
Chirolokalen: Wommelgemsteenweg 16 
Groot veld in het park (aan de grijze villa) 
De leeuw: achter het zwembad (kasteellei 67) 

P.S.: Denk eraan, lieve scoutjes, dat jullie op voorhand moeten verwittigen
wanneer jullie niet naar de vergadering kunnen komen! En jullie worden, met
uitzondering op de kampoenen, steeds in PERFECT uniform verwacht, tenzij anders
vermeld in den totem! En last but not least: KOM OP TIJD!
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Dus laten we er samen een sprankelend corona vrij jaar van maken 
en er gelijk goed invliegen. 
Veel plezier deze maand! 

Groetjes en een stevige linker, de groepsleiding 

Sam, Tibo, Toon en Ellen 

PS: Heb je vragen of bedenkingen aarzel dan niet om ons te 
contacteren, groepsleiding@scoutswijnegem.be 
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Totem september Kapoenen Panda’s 
Dag kapoenen welkom in de panda groep! Via deze weg kunnen jullie altijd onze planning voor de 

komende maand terug vinden. Wij hebben er al ontzettend veel zin in en kijken der naar uit!! 

 

20 September 9u45-12u  

Voor we aan een spetterend nieuw jaar beginnen zouden we jullie eerst wat 

beter leren kennen. We zien elkaar daarvoor aan de scoutslokalen! 

 

  

27 september 9u45-12u 

Vandaag spelen we een ! We 

spreken af aan De Leeuw. En dan 

starten we daar ons bosspel. Jullie 

mama en papa komen jullie ook terug 

ophalen aan De Leeuw! 

4 oktober 9u45-12u 

Om het nieuwe jaar goed in te zetten, 

gaan we allemaal leren samen 

werken. We spelen we 

spreken af aan de lokalen. 

Wannes               Robin                Saar                    Linde             Flor     
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  Koala’s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20/09/2020 chiro-lokalen 9:45->12u 

Kennismaking  

Zo veel nieuwe vriendjes!! Dat 

moeten we vieren. We gaan 

elkaar samen wat leren kennen 

met kei leuke spelletje      . 

27/09/2020  villa in het park 9:45-> 12u 

Bosspel 

Nu we elkaar al wat kennen is 

het tijd om het park van 

wijnegem onveilig te maken 

zoals wordt verwacht van een 

echte scout. 

 

4/10/2020 scouts 9:45->12u 

Sport vergadering 

Van al dat in quarantaine zitten is de 

leiding een beetje dik geworden. 

Tijd om daar verandering in te 

brengen. We  gaan dus samen wat 

sporten. Doe allemaal jullie gekste 

sportkleren aan want er gaat 

gezweet worden       

7



Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten is de corona 

miserie nog steeds gaande. Om de scouts toch te kunne laten 

doorgaan moeten we soms verplaatsen om afstand te kunnen 

bewaren. Let dus op waar je moet zijn bij elke vergadering ( 

staat in fluo) . het is ook de bedoeling dat je je kind ook daar 

ineens af zet en komt halen.  

 

Groetjes van jullie super coole leiding  

Thomas 

Sam 

Emelie 

wout 

Thibo 
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Welpen Sioniehorde

 

Zondag 27 september 9u45 – 
12u00 

 
Er is een vliegtuig neergestort en 
we moeten uitzoeken hoe we de 
passagiers toch op hun 
bestemming krijgen. Dat zoeken 
we uit tijdens onze 
VLIEGTUIGCLUEDO! 
Vandaag gewoon aan de lokalen.  

Zondag 20 september 9u45 – 
12u00 
 
Omdat we mekaar nog niet al te 
goed kennen en we elkaars 

namen moeten leren beginnen 
we met een kei leuke 
KENNISMAKINGSVERGADERING! 
Belangrijk: we spreken af aan de 
parking van het zwembad van 
Wijnegem.   

Dag liefste welpjes, 
Een nieuw scoutsjaar, spannend!!! 

Maar geen zorgen, wij met de leiding 

staan al helemaal klaar om er het beste 
jaar ooit van te maken 

😊   
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Zo, dat was het voor deze maand. In 
oktober zijn we er weer met meer!  

Tot dan 
Kusjes van jullie leiding  

Zondag 4 oktober 9u45 – 12u00 
 
Vandaag spelen we een heus LEVEND 

GANZENBORD waarbij we tegen elkaar gaan 
spelen en strijden (misschien wel om een prijs?)  
Belangrijk: we spreken af aan terrein ‘de leeuw’, 
achter het zwembad van Wijnegem. 

      Akela      Phao    Shere Khan  Hatthi    Raksha   

 
Ben ik nu eigenlijk een 

wolf of een gans? 

 Bye bye zwaai zwaai 
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WELPEN BANDAR-LOG  

Dag	  allerliefste	  aapjes	  van	  de	  Bandar-‐Log	  bende!	  Eindelijk	  het	  begin	  van	  het	  nieuwe	  
scoutsjaar.	  Wij	  kijken	  er	  al	  heel	  hard	  naar	  uit!	  	  

Zondag	  20/09:	  9u45-‐	  12u	  	  
locatie:	  scoutslokalen	  	  

Om	  elkaar	  dit	  jaar	  goed	  te	  leren	  kennen,	  
starten	  we	  met	  een	  
kennismakingsvergadering!	  	  

Kom	  naar	  de	  lokalen	  om	  er	  een	  leuke	  
spelletjes	  voormiddag	  van	  te	  maken!	  	  

Zondag	  27/09:	  9u45-‐12u	  	  
locatie:	  De	  leeuw	  	  

Maak	  jullie	  borst	  maar	  nat,	  want	  vandaag	  spelen	  we	  de	  
Olympische	  spelen!	  We	  gaan	  meten	  van	  wie	  onze	  welpjes	  
het	  snelste,	  sterkste	  of	  lenigste	  is!	  	  

We	  verwachten	  jullie	  op	  de	  parking	  van	  het	  zwembad.	  Daar	  
worden	  jullie	  ook	  terug	  opgehaald	  door	  jullie	  ouders.	  	  

Zondag	  4/10:	  9u45-‐12u	  
locatie:	  Het	  zwembad	  	  

Neem	  jullie	  favoriete	  toestel	  op	  wielen	  
mee,	  want	  het	  is	  ALLES	  OP	  WIELTJES!	  
(vergeet	  ook	  geen	  bescherming	  �	  )	  	  

Kom	  naar	  het	  zwembad	  en	  dan	  gaan	  we	  
samen	  naar	  het	  skateplein.	  Jullie	  ouders	  
kunnen	  jullie	  daar	  ook	  weer	  ophalen	  	  

Kaa	  

Bagheera	  	  

Tabaqui	  

Rikki	  

Chill	  

Baloe	  

11



 

20/09/2020    Kennismaking vergaderingen 

9:45 – 12:00 

Het is tijd om jullie nieuwe leiding te ontmoeten en te leren 

kennen. Deze zondag spreken we af op het speelterrein bij de 

leeuw (achter het zwembad). Hier gaan we  elkaar beter leren 

kennen. Wees in perfect uniform en wees op tijd. 

27/09/2020    Highland games 

9:45 – 12:00 

Haal je beste schotse rok (kilt) boven want deze zondag krijg je de 

kans om uw spierballen te laten zien aan de leiding. We spreken af 

aan de scouts. Verkleden is een must, net zoals onderbroeken. 

JOKA’S 

03/10/2020    Bos spel 

9:45 – 12:00 

Het is tijd voor een mega cool, fantastisch, geweldig, zalig, 

ongelofelijk, formidabel, super amazing, nooit te voor gezien, 

modern en gloednieuw spel. Maar omdat we daar niet genoeg tijd 

voor hebben zal het een maar een bosspel worden.  We spreken af 

op het marktplein. Tot dan 
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Jogivers 

 

Yes, na een spetterende overgang zijn we 

eindelijk klaar voor een nieuw en 

MEGAZOT scoutsjaar! 

Zondag 27/09 9u45 – 12u 
Wat denken jullie er van 
om nog eens een stevig 

BOSSPEL te spelen? Awel 
vandaag is het zover! We 

spreken af aan de villa 
(Lichtbron) in het park 

van Wijnegem! 

Zondag 20/09   9u45 – 12u 
Een nieuw scoutsjaar wil ook 

zeggen dat er weer een nieuwe 
groep is, dus… we starten de eerste 

zondag met een klassieker, 

KENNISMAKINGSVERGADERING en 
dit doen we op ons eigen terrein! 

Zondag 04/10  9u45 – 12u 
Vandaag loopt alles letterlijk OP 

WIELTJES! Neem je step, rollerskates, 
skateboard, fiets… mee en we zien 

jullie allemaal aan het skatepark van 
Ruggenveld! Kom dus zelfstandig 

met je fiets naar daar! 

Voila, dat was het alweer voor de maand september! 

Stevige linker 

Jef Simon 
Toon 

Kato 

Kaat Robin
nn 
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Giverssss 

 
  

GHellooooo liefste giverss AKA onze favoriete bubbel!!  

Na een knaller van een overgang mogen we onze bangelijke activiteiten herstarten 😊  

Wij hebben er alvast zin in!! 

Zondag 27/09  9u45-12u  
Vandaag gaan we ons inleven in de wereld van 
de chiromietjes, zoek jullie beste chiro outfit 
maar uit.  
 
We verzamelen aan de chirolokalen!! 

Zondag 20/09  9u45-12u   
We zetten dit jaar in met een geweldig 
leuke kennismakingsvergadering. Weten 
we, deze hadden jullie AB-SO-LUUT niet 
zien aankomen :p  
We verzamelen aan de leeuw!! 
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Helaaas pindakaaaasss, de eerste maand zit er weeral op! Gelukkig staat 
de volgende maand al klaar met dubbel zo veel leuke activiteiten!!  
 
Dikke kussen van jullie leiding xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

jeroen 

Zondag 04/10  6u45 
Niks zo mooi als een ontwakende 
wereld, toch? Dat gaan we 
vandaag nog eens ondervinden in 
onze dauwtocht.  
 
We verzamelen aan de lokalen  

Jonas 

Charlotte 

Tom 

Jeroen  Emma 

Axel 
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[Jins] 

 

Zondag 20 september 9:45-12:00 
We kennen elkaar al een beetje, maar 
toch nog niet goed genoeg! Vandaar 
als eerste vergadering een 
kennismakingsvergadering. 
Probeer allemaal zeker aanwezig te 
zijn, er worden enkele belangrijke 
zaken over het verloop van de rest 
van het jaar besproken. Gelieve het 
op tijd te laten weten indien je 
niet aanwezig kan zijn.  
Vanwege corona is het niet mogelijk 
met alle takken op de scouts af te 
spreken, daarom zien we elkaar om 
9:45 aan de villa in het park 

Zondag 4 oktober 11:00-15:00 
We gaan vandaag onze beste 
kookkunsten nog eens boven 
halen. Het is namelijk 
woudloperskeuken. Neem 
allemaal jullie eigen eten mee 
en dan maken we dit gezellig 
klaar aan het kampvuur. We 
zien elkaar op de scouts 

Zondag 27 september 9:45-12:00 
Haal die marginale sportpakken 
maar van onder het stof, want het 
is marginale sportvergadering. 
We spreken dit maal af op de 
scouts. Kom verkleed! 

Groetjes van jullie leiding:          Jori      Niels          Tan         Stijn 
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