
 

DEN TOTEM 
Oktober 2020 

Ons programmaboekje van de maand. 

Scouting Wijnegem 



Voorwoord 

 

Activiteiten* 
Takweekend: 30/10 - 1/11 
Truffelslag: 15/11 
Giverquiz*: 28/11 
Ouderavond*: 27/02 
Spaghettiweekend*: 27/02 
Groepsweekend*: 2-4/04 
Eindejaarsactiviteit: 27/06 
*zolang de coronamaatregelen dit
toelaten
v 

Kampdata: 
Kapoenen 25-30 juli 
Welpen 24-31 juli leden 
Joka’s 23-31 juli leden 
Jogivers 21-31 juli  
Givers 21-31 juli, voorkamp 3de jaars start de 18de 

Tegemoetkoming van ziekenfonds 

De papieren voor terugbetaling van kamp en lidgeld kan je vinden via volgende link 
https://drive.google.com/drive/folders/13ed4luo13Fo16D2b4G8WEeCotT63TTFP?u
sp=sharing 
Neem de ingevulde papieren mee op zondag na de vergadering op de scouts zo kunnen 
wij er een stempel opzetten. 
Indien je mutualiteit er niet bij staat laat dit dan even weten aan ons. 

Verboden te fietsen in het park 

Aangezien we over het hoofd hebben gezien dat je niet mag fietsen in het park. Spreken 
we met de leden die in het park vergadering hebben af aan het zwembad. Hiermee 
willen we voorkomen dat er gefietst wordt in het park. 
Leden die vergadering hebben op domein de leeuw spreken nog steeds af op het 
basketbal terrein.   

Drinkenbussen 

We vragen dat iedereen een gevulde drinkbus met naam meegeeft aan zijn/haar 
dochter door de coronamaatregelen 

We blijven elke keer toch weer verwonderd wat voor een jaar 2020 toch is. De overgang 
anders dan andere jaren maar daarom zeker niet minder. We waren aangenaam verrast 
door de talrijke opkomst en het was fantastisch om al die blije gezichten te zien.  
Dit spektakel was enkel mogelijk met de inzet van onze schitterende nieuwe 
leidingsploeg. Een dikke dankjewel hiervoor. 

.



Scouts tijdens corona 

Alles verloopt uitstekend omtrent de Corona regels op de scouts. Toch willen we nog 
even de aandacht vestigen op volgende maatregelen: 

Wie ziek is of ziektesymptomen had drie dagen voor de activiteit blijft thuis. Verwittig 
ook de leiding dat je zoon/dochter niet aanwezig kan zijn.  

Kinderen van +12j moeten wel altijd een mondmasker bijhebben + opzetten wanneer 
niet in bubbel 

Bij het afzetten en ophalen van je kinderen steeds een mondmasker dragen en 1,5m 
afstand houden 



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  



Totem kapoenen panda’s 
4 oktober 9u45-12u          scouts lokalen 

Om de nieuwe maand goed in te zetten, gaan 
we allemaal leren samen werken. We spelen  

we spreken af aan de lokalen. 
11 oktober 9u45-12u      voor het zwembad 

Vandaag gaan we ons helemaal uitleven in een 
super fantastisch BOSSPEL!  
Neem het zonnetje mee ���� 

25 oktober 9u45-12u            scouts lokalen 

Dit maal gaan wij jullie omtoveren tot echte 
scoutsers. We doen techniekenvergadering!! 

Vergeet geen schoenen met veters aan te doen 
����  

30 oktober – 1 november weekend 

Hier gaan we op . Info volgt nog! 
🎈🎈🎈🎈 

Linde                                          Wannes            Saar                     Robin         Flor 



Kapoenen: Koala’s

Oktober 

Zondag 4 oktober

9:45 – 12:00

Scoutslokalen

Vandaag gaan we nog eens lekker 
zweten. We houden namelijk een 
mega zotte sport vergadering. Kom 
zeker verkleed in jullie zotste sport 
outfit. 

Zondag 11 oktober

9:45 – 12:00

Domein de 
Leeuw 

Een goude klassieker vandaag: Alles 
op wieltjes! Neem allemaal iets mee 
om mee te rollen of te bollen (step, 
skates, ….). Uiteraard mag de nodige 
bescherming niet ontbreken.

Zondag 18 oktober

9:45 – 12:00

Voorkant
Zwembad

Vandaag is het tijd voor een mega cool 
dorp-spel. Samen gaan we op zoek 
naar de geheime schatten, verborgen 
in Wijnegem. 



30 oktober – 1 november

???

Ons eerste scoutsweekend!! 
Meer info volgt via een aparte brief ☺

???

Zondag 25 oktober 

9:45 – 12:00

Vandaag spelen we nog eens aan onze 
vertrouwde scoutslokalen. We spelen
een mega-levensechte versie van het
ganzenbord spel.  Samen gaan we zien 
welke kapoen het eerst tot in het 
midden van het bord zal raken.  

Scoutslokalen

Zo dit was het voor deze maand, vele 
dikke knuffels van jullie leiding:

Thomas Sam Thibo Wout Emelie



WELPEN SIONIEHORDE 
 

ALLERLIEFSTE, GRAPPIGSTE, GEKSTE, COOLSTE WELPEN! 
 

Er staat weer een nieuwe maand vol toffe activiteiten op jullie te wachten! 
Wij zijn er alvast klaar voor. Smeer jullie beentjes maar in, want we vliegen 

er in! 
 
  

ZONDAG 11/10 om 9u45 tot 
12u00 – locatie: aan de ingang 
van het zwembad 
 
Zet je schrap op je rollerblades, 
step of grave fiets, want vandaag 
is het alles op wieltjes! Kleine 
tip: doe kniebeschermers aan ; ) 

ZATERDAG 17/10 om 19u tot 21u00 – 
locatie: scoutslokalen  
 
hopelijk kunnen jullie goed gokken, 
kaartjes blazen en dobbelstenen gooien, 
want vanavond spelen we een echte 
casino!!! 
Dresscode: je mag je scoutshemd thuis 
laten en iets chique aantrekken 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ZONDAG 25/10 om 9u45 tot 12u00 – 
locatie: aan de ingang van het 
zwembad  
 
Spoken, pompoenen en grieeeezelige 
heksen! En? Hebben jullie al schrik? 
Niet gevreesd, de leiding zal jullie 
beschermen tijdens deze super 
spannende Halloween-vergadering  

WEEKEND 30/10, 31/10 en 1/11 
 
Spannendspannendspannendspannendspannendsp
annend 
Wij gaan op TAKWEEKEND! Het thema 
verklappen we nog niet maar hier geven we toch al 
een kleine tip ; )  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle info (uren, locatie, thema…) volgt nog in de 
weekendbrief  

SHERE KHAN 

HATTI 

AKELA 

RAKSHA 
PHAO 



Welpen: Bandar – Log 

 

 

Dag Aapjes van de Bandar - Log! 

Het is al oktober en dus staan er een aantal leuke activiteiten 

op jullie te wachten en natuurlijk ook een spetterend 

weekend!  

BELANGRIJK: Denk eraan om een drinkbus of flesje water  

MET JE NAAM OP mee te nemen naar de vergaderingen! We 

kunnen niet voor iedereen coronaproof water voorzien! 

Datum: Zo 4/10 (9:45 – 12:00) 

Locatie: Parking zwembad van 

Wijnegem 

Pak je rolschaatsen, 

skateboard, fiets, ..  mee want 

het is Alles op wieltjes! 

We verzamelen bij het 

zwembad van Wijnegem en 

gaan erna samen naar het 

skatepark ernaast. Achteraf 

sluiten we er ook af. 

Vergeet geen bescherming aan 

te doen! 

 

Datum: Zo 11/10 (9:45 – 12:00) 

Locatie: Verzamelen aan 

zwembad van Wijnegem 

Vandaag is het tijd voor een 

bosspel! Vergeet zeker niet om 

een drinkbus mee te nemen! 

Datum: Zo 18/10 (9:45 – 12:00) 

Locatie: Scoutslokalen 

Maak je klaar want vandaag is het 

één tegen allen! We verzamelen 

deze keer gewoon op de scouts. Datum: Za 24/10 (19:00 – 21:00) 

Locatie: Scoutslokalen 

Vergadering op zaterdag! We 

kijken samen een film!  

Belangrijk: Omdat het niet 

toegelaten is om dingen door 

te geven vragen we om 

eventuele snacks zelf mee te 

nemen! 

Datum: Vr 30/10 ->  Zo 1/11 

 

Takweekend! Meer info volgt nog! 

Groetjes van jullie leiding! 

Baloe 

Bagheera 

Kaa 

Chill 

Rikki 

Tabaqui 



 

Joka’s 
11/10/2020 CHIRO VERGADERING  

 9:45 – 12:00 

Verzamelen bij de chiro lokalen 

Maak u al maar klaar voor een voormiddag 
vol met chiro-esque activiteiten, wat die 
activiteiten zijn zul je dan wel zien. 

25/10/2020 Technieken vergadering  

 9:45 – 12:00 

Verzamelen bij de scouts lokalen 

Het is tijd om te de belangrijkste scouts 
technieken te leren. Vandaag gaan we ons 
bezig houden met schorren, vuurmaken en 
meer. Be on time. 



Jogivers

 

  

Heeeey,  

Nu september erop zit, zijn jullie waarschijnlijk 

wel benieuwd wat we in oktober gaan doen. We 

zullen jullie niet langer in spanning houden en 

het gewoon zeggen! 

 Zondag  4 oktober   9u45-

12u00 

Alles op wieltjes vergadering 

Vandaag loopt alles letterlijk OP 
WIELTJES! Neem je step, 
rollerskates, skateboard, fiets… 
mee en we zien jullie allemaal aan 
het skate park van Ruggenveld! 

Zondag 11 oktober   9u45-12u00 

Schildenspel 

Vandaag is de dag dat we voor eens en altijd gaan uitvechten 
wie écht het beste is! Neem allemaal iets mee dat als schild 
kan dienen, want we gaan het schildenspel spelen. 

 

We zien jullie allemaal aan de lokalen. 

Zondag 18 oktober  9u45-12u 

1 tegen allen 

Het spel dat we vandaag spelen is 1 tegen 
allen. Wees maar talrijk aanwezig, want 
indien jullie er in slagen alle opdrachten te 
voltooien kunnen jullie een beloning 
verwachten! 

 

Jullie worden verwacht aan de lokalen. 

De leiding 

Jogivertjes 



 

Zondag 25 oktober  9u45-12u 

Dorpsspel 

Vandaag is het een dorpspel! Vergeet je 
regenjas niet voor als het gaat regenen.  
 

We zien jullie graag verschijnen op het 
marktplein! 

Vrijdag 30 oktober – zondag 1 november 

Weekend! 

Meer info volgt nog! 

 

Simon 

Jef Kato 

Kaat 
Robin 

Toon 

Zo se, deze maand zit er weer op… Geen zorgen, er volgt 
direct terug een nieuwe maand!  
Groetjes en dikke kussen van jullie leiding. 
xoxo 
 
 



Giverssss 

 

 
  

Hellooooo kiddo’s, er staat ons weer een drukke maar zalige maand te wachten! Daarom 
vliegen we er direct in met den totem van Oktober!  

Zondag 11/10 9u45-12u  
Vandaag is het nog een tijd om onze 
comfortzone te stappen en onze angsten 
achterwege te laten met de vergadering der 
vergaderingen …  
NOW OR NEVER !!  
Be there or be a vierkant hé 
 
We verzamelen aan de lokalen!! 

Zondag 04/10  6u45 
Zet optijd jullie wekker Givertjes want 
vandaag is het Dauwtocht! Vandaag 
ondervinden de wonderen van een 
ontwakende wereld 
We verzamelen aan de lokalen!! 
 

Zondag 25/10  9u45-12u 
 
Laten we de bossen van Wijnegem 
nog eens onveilig maken met een 
supergraaf BOSSPEL 
 
We verzamelen aan de 
voorkant van het zwembad !!  



  

Ziezooo Giiiiivers, bij deze ronden wij onze tweee totem af. Denk eraan om 
steeds af te bellen/mailen als je niet kan komen. Zoals jullie weten heeft dit 
een grote sanctie tot gevolg! + kom altijd in perfect uniform tenzij anders 
vermeld xxxxxxxx 

 

Tom 

 

 

 

  

 

Vrijdag 30/10 – Zondag 01/11   
We gaan op ons jaarlijks 
Takweekend!  
Meer info vinden jullie in de 
weekendbrief, terug te vinden op 
de site! 
 

 Jonas            Charlotte             Emma                 Jeroen  Axel  



[Jins] 

 

 

Het is oktober dus dat betekent veel 
scouts met extra veel regen  

Zondag 4/10  11u-15u 
(lokalen) 

 
Kooktijd haal die innerlijke 

Jeroen Meus en Sergio 
Herman al maar boven voor 

onze geliefde 
woudloperskeuken 
 

18/11 9:45u – 12u 
(lokalen) 

 
Het is tijd om die innerlijke 

kapoen of welp boven te 
halen of gewoon jezelf zijn 

want het is nostalgie 
vergadering 
 

 

Zondag 11/10   9:45-

12u  (lokalen) 
 
Het is tijd voor een goed 

ouderwets dorpsspel om de 

straten van Wijnegem nog is 
onveilig te maken. 
 
 

 



 

30/10-1/11 
Het is tijd voor ons bangelijk Jinweekend 

!!! 
 

Meer info volgt nog met een brief 
 

23/10   
 

Het is tijd om ons eerste coronaproof 
bubbeljincafe te doen. Dit zal in de Ahoy 
plaatsvinden. Meer info en uren zullen nog 

verschijnen in de chat of groep. 
 

PS: We verwachten hier maximale 
aanwezigheid dus als je echt niet zou 

kunnen laat het ons weten!!! 
 
 

 

Voilà, dit was het dan voor deze maand! Maar niet getreurd, volgende maand zijn we er 

weer met allerlei leuke activiteiten! 

Lieve groetjes van jullie leiding! 
 Tan  Stijn Niels  Jori 

 

Simon 
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