
DEN TOTEM 
Ons programmaboekje van de maand. 

December 2020 

Scouting Wijnegem 

 



 

 

 Voorwoord  

 

 
Het jaar 2020 komt bijna aan zijn einde. Wat een jaar was dat , scouting in een nieuw jasje kan je 
wel zeggen. 
Wij kijken uit alvast naar het nieuwe jaar met hopelijk altijd gezonde en enthousiaste leden. 
En natuurlijk onze fantastische leiding die er elke week weer staan voor jullie. 

Ziekenkas formulieren 

 

Indien u nog een stempel op een verzekeringsformulier nodig heeft, wij 
stempelen terug vanaf de moment dat de vergaderingen voor iedereen 

weer doorgaan op de scouts. 

 
 

Tijdens de huidige maatregelen is het voor de leiding 
niet mogelijk  om water te voorzien. Daarom nog even 
een herinnering om zeker een drinkbus mee te geven. 

 

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 kapoenen, steeds in PERFECT uniform verwacht, tenzij anders 

vermeld in den totem! En last but not least: KOM OP TIJD! 

  

  

Veel plezier deze maand! 

  

Groetjes en een stevige linker, de groepsleiding 

  

Sam, Tibo, Toon en Ellen 



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 december 
voor de Panda’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/12: Sinterklaas -> aan de lokalen om 8:45 

 

13/12: Fatso sportvergadering -> aan de lokalen om 8:45 

 

18/12: Kerstfeestje -> aan de lokalen !! 19 uur – 21 uur !! 

 

Sinterklaas is jarig vandaag en wij gaan dat met zen 
allen vieren!  
Heel de vergadering zal traditiegewijs rond de 
Goedheiligman draaien!  
Verkleden mag ����!! En vergeet je drinkbus niet!! 

 

 

Kom vandaag allemaal verkleed als fatso (heel dik 
persoon)in sporttenue, want het is fatso 
sportvergadering! Dus kom uit jullie zetel, want we 
gaan alle coronakilo’s eraf sporten! 

En vergeet je drinkbus niet!! 

Yes! Het is eindelijk zo ver! De gezelligste vergadering van 
het jaar… kerstfeestje!  
Schud je heupen alvast los, want we gaan lekker feesten!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December is voorbij gevlogen! We zien jullie graag weer in januari!  

Coole groetjes van  
 

27/12: Jongens- en meisjesvergadering -> aan de lokalen om 8:45 

 

03/01: Verrassingsvergadering -> aan de lokalen om 8:45 

 

Vandaag doen de jongens en de meisjes een aparte 
vergadering. Wat we precies allemaal in petto 
hebben, is nog een verrassing!  

En vergeet je drinkbus niet!! 

Zoals de naam van de vergadering al wel 
verklapt, is het vandaag een 
verrassingsvergadering. Wat zouden we doen? 
Spannend…  

Vergeet je drinkbus niet!! 

Linde 

Wannes 

Flor 
Saar Robin 



KOALA’S 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! Het is eindelijk zo ver 
de Sint is weer in Wijnegem. Ben jij dit jaar braaf geweest? 
Zorg dan dat je zeker naar de scouts komt!!! 

06/12/2020                   Scoutslokalen 

9:45 – 12:00 

 

 

 

 

Smeer jullie beentjes maar goed in want vandaag trotseren 
we de kou in een schots rokje.;))  

We gaan namelijk Highland games spelen!!! 

13/12/2020
 
                   

Scoutslokalen 

 

 

 

  

Yeeeesss!! Het is weer tijd voor een suuper leuk bosspel! 
Perfect om jullie energie nog eens kwijt te geraken. Wat voor 
bosspel we gaan spelen, blijft nog een verassing… 

20/12/2020 Zwembad 

9:45 – 12:00 



 

 

 

 

  

Hohoho… Zoals elk jaar komen we weer samen voor een 
super gezellig kerstfeestje. Let op, deze vergadering gaat 
zaterdag avond door en dus niet op zondag! Jullie hoeven 
geen cadeautje mee te nemen, wij (jullie lieve leiding) zullen 
alles voorzien om er een toffe avond van te maken. 

Zaterdag 

26/12/2020 
Scoutslokalen 

19:00 – 21:00 

Wout Thomas 

Emelie 

Sam 
Thibo 

Groetjes van jullie leiding!!! 



[Welpen - Sioniehorde] 

 
  

Zondag 13 december 9:45-12:00 
Locatie: Scoutslokalen 
Vandaag kruipen we in de huid van onze grootouders want 
het is oma en opa vergadering. Ga dus (coronaproof) een 
outfit zoeken bij jullie oma en opa om aan te doen! 

Zondag 6 december 9:45-12:00 
Locatie: Scoutslokalen 
Vandaag staat helemaal in het thema van onze oude vriend 
uit Spanje. Zorg dus dat je op tijd op de scouts bent om 
hem te verwelkomen! 

ZATERDAG 19 december 19:00-21:00 
Locatie: Scoutslokalen 
Vanavond gaan we op schrikkeltocht! Haal de zaklampen al 
maar boven zodat jullie zeker goed kunnen zien wat jullie 
allemaal te wachten staat. 



Zaterdag 26 december 19:00-21:00
Locatie: Scoutslokalen 
Omdat we dit jaar kerstmis niet zijn mogen gaan vieren bij 
onze familie gaan we de scoutslokalen op stelten zetten 
met een te gek kerstfeestje! Haal je deftige kleren dus al 
maar uit de kast, maar zorg zeker dat je het niet te koud 
gaat hebben. 

Akela Hathi Phao Raksha 

Shere Kahn 

toond
Underline



 

 

Bandar-Log Welpen 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

13/12: 9.45u- 12u 
Locatie: Scoutslokalen 

Techniekenvergadering 
 

Als echte scoutsgrieten en 
scoutsboys is het dringend 

tijd dat jullie wat technieken 
aanleren. Zie maar dat jullie 
er in perfect uniform staan! 

29/12: 9.45u- 12u 
Locatie: Scoutslokalen 

Playbackshow 
 
Toon vandaag jouw verborgen talent aan de groep. Kan je zingen, 
dansen, moppen tappen, goochelen, presenteren, turnen … laat het 
zien. Ons podium staat voor jou klaar. Je mag iets voorbereiden maar 
dat kan ook nog op de scouts met een groepje. Neem zeker gekke 
attributen mee! 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zaterdag 19/12 van 19u tot 21u 
Locatie: Scoutslokalen 

Kerstfeestje 
 
De kerstsfeer hang al overal in de lucht. De leiding heeft de 
lichtjes al bovengehaald en de kerstboom is versierd. Nu jullie 
nog, kom in je mooiste (kerst)outfit om samen met ons te 
vieren. Zorg er wel voor dat je het warm genoeg hebt! 
 
Dit jaar moet er geen cadeautje gekocht worden want noch de 
Sint of de Kerstman hebben het coronavirus doen verdwijnen. ;) 

27/12: 9.45u – 12u 
Locatie: De Leeuw 

Bomma en bompa vergadering 

 
Kom verkleed als de coolste bomma of 

grappigste bompa. Vandaag laten we zien dat er 
op plezier maken geen leeftijd staat. Let op: we 

spreken af achteraan op de parking van het 
zwembad aan de Leeuw. 

Zaterdag 02/01: 19u – 21u 
Locatie: Scoutslokalen 

Arendsoog 
 
Zijn jullie klaar voor een spannend 
avondspel? Zorg ervoor dat je warm genoeg 
bent aangekleed want we spelen vanavond 
Arendsoog. 

Vele virtuele kusjes en 

warme knuffels van jullie 

leiding 

 

xxx 

Kaa
 

Bagheera
 

Chill 
 

Tabaqui 

Rikki Baloe 



Joka’s

Zondag 6 december Sinterklaas
09:45-12:00

Het is vandaag de dag van onze goede gekende 
Sint, we gaan daarom ook vandaag zien dat 
onze Sint trots kan zijn op onze Joka’s.
Zie dat jullie je allemaal goed gedragen zodat 
onze goeie maat tevreden kan zijn voor zijn 
kindjes.

Zondag 13 december Marginale sport
09:45-12:00

Hewa neef we gon vandaag effe die billekes 
los gooien. Kom verkleed in olle beste 
marginale outfit. 

Vrijdag 18 december Kerstmis
18:45-21:00

Je moet dit jaar géén pakje meenemen, 
want jullie leiding gaat voor jullie iets 
regelen. Vrolijk kerstfeest!



Zondag 3 januari Bosspel
09:45-12:00

Zie maar dat iedereen veel goesting heeft in 
een stevig bosspel. Trek goeie schoenen aan en 
eventueel een jas voor als het wat kouder gaat 
zijn.

Ride wife
Life good

Emma

AlejandroThijs
Keanu Kasper

Wout
Lukas

Zaterdag 26 december Film
18:45-21:00

FILM AVOND we gaan een goeie film 
uitkiezen en samen van een leuke avond 
genieten!



Totem

maand

December
"we don 't stop playing because we grow old,

we grow old because we stop playing"

ONLINE TOTEM JOGIVERS



Je goed humeur

Eigen overheerlijk ontbijt

(laat je maar eens goed gaan)

Ontbijtvergadering
Zondag 29 November 9:45 - 12u

Samen lekker ontbijten en een leuke foto nemen
van je ontbijt. Om daarna de vergadering nog af
te sluiten met leuke spelletjes online.
 

Wat heb je nodig ?

NJAM

NJAM

Een stralende glimlach



Je gezond verstand

Schoen om klaar te zetten

Sinterklaas
Zondag 6 December 9:45 - 12u

Stuur zaterdag allemaal een foto in discord
dat jullie schoen klaarstaat voor
Sinterklaas. Zondag gaan we jullie kennis
testen over sinterklaas en kijken we wie
echt braaf geweest is dit jaar met de
Sinterklaas-quiz

Wat heb je nodig ?

NJAM

NJAM



Pokerface on

Chique outfit

Casino 

Zaterdag 12 December 19:30 - 22u

Vanavond gaan we nog eens samen onze
pokerminds bovenhalen om zo samen met
je partner in crime zoveel mogelijk geld te
verdienen.

Wat heb je nodig ?



Filmsnacks naar keuze

Ontspannen plaats om film te  zien

Filmavond
Zaterdag 19 December 19:30 - 22u

Vanavond gaan we samen naar een film
kijken. Pak iets lekkers uit de kast, neem je
favoriete denkentje al klaar en plaats je
lekker gezellig in je zetel voor een leuke
film.

Wat heb je nodig ?



EERSTEJAARS  DENK

AAN  JULLIE  MATJE !

Bij verdere vragen kunnen jullie altijd bij

ons terecht of in discord

ZONDAG  27

DECEMEBER

Vandaag is het geen vergadering en mogen

jullie lekker genieten van de vakantie

HET  NIEUWE  JAAR

Na de kerstvakantie zien we elkaar hopelijk

weer snel terug. Al dan niet online , maar het

liefst van al weer met een brede glimlach  terug

aan de scoutslokalen. 

DAT WAS
HET DAN

WEER
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