
 
 
 
 
 

DEN TOTEM 
Ons programmaboekje van de maand. 

September 2019 

Scouting Wijnegem 



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, weekends, 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 

volgende vastgestelde momenten mee te brengen naar de scouts; 29 
september. Gelieven vooraf al volledig in te vullen. Dan zetten we er na de

vergadering om 12u een stempel en handtekening op. 

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!

Belangrijke data: 
- Diashow: vrijdag 20 september om 19u30 in de parochiezaal
- Dag van de jeugdbeweging: 18 oktober
- Takweekend: 25 – 27 oktober (Hou de totem in het oog voor verdere info)
- Truffelslag: zondag 17 november
- Giverquiz: zaterdag 23 november
- Scoutsbal: 15 februari
- Spaghettiweekend: 6-8 maart
- Croque en roll: zondag 10 mei
- Kampinfomoment: zondag 10 mei
- Eindejaarsactiviteit: zondag 28 juni

PS: Onze scoutssite werd in een nieuw jasje gestoken. Zo kan je sinds kort de scoutsagenda 
synchroniseren met je smartphone. Naast de agenda is er heel wat andere informatie terug te 
vinden. Neem dus zeker snel eens een kijkje!  https://scoutswijnegem.be/ 

https://scoutswijnegem.be/


Kampdata
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 → / 

Dus laten we er samen een sprankelend jaar van maken en er 

gelijk goed invliegen. 

Veel plezier deze maand! 

Groetjes en een stevige linker, de groepsleiding 

Sam, Tibo en Lore 

PS: Heb je vragen of bedenkingen aarzel dan niet om ons te 

contacteren, groepsleiding@scoutswijnegem.be 



1. Groepsleiding

2. Kapoenen

3. Welpen

4. Jokas

5. Jogivers

6. Givers

7. Jins



Allerliefste kapoentjes 

Zijn jullie klaar voor een gloednieuw jaar? Wij alvast wel! 

Via deze weg laten we jullie weten welke activiteiten er op onze planning staan. 

Dikke zoen van jullie leiding! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zondag 22/09 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!       Zondag 29/09 9u45 – 12u  

Vandaag  spelen we een !  

Kom allemaal naar de lokalen en dan 

vertrekken we van hieruit naar het 

bos voor een superleuk spel.  

 

 

Zondag 6/10 9u45 – 12u 

Kom scoutsmoedig om vandaag 

goed met elkaar te kunnen 

samenwerken. We spelen

 

Zondag 13/10 9u45 – 12u  

 

Neem vandaag jullie liefste ouders 

mee om samen eens te ravotten       

https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.jufloes.nl%2Fgedragsproblemen%2Fouders-van-kinderen-met-gedragsproblemen%2F&psig=AOvVaw0fFEBV7TRTMSmta_9XmjZf&ust=1568365499342000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCu_vT2yuQCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zondag 3/11 9u45 – 12u  

Lekker spelen, springen, gek doen 

en voetballen doen we met z’n 

allen! Vandaag spelen we samen 

 

26/10 – 27/10 (uren volgen nog via 

de weekendbrief) 

Jullie allereerste takweekend met 

ons komt eraan. Trek hiervoor jullie 

stoute schoenen aan        

We maken er een topweekend van!  

Zondag 20/10 9u45 – 12u  

Voor we op een geweldig 

takweekend vertrekken, oefenen we 

eerst even op jullie skills en 

vaardigheden. Veters knopen, 

slaapzakken inpakken en dergelijke 

worden jullie sterkste vak.  

Saar  Nora   Jef   Alejandro Wannes Wout 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mamaplaats.nl%2Fblog%2Fdino-s-en-superhelden&psig=AOvVaw2t2Z1kPSJFIX12uXF9iqD4&ust=1568366043962000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC3yPj4yuQCFQAAAAAdAAAAABAE


welpen 

 
  

Dag lieve (en stoute) welpen, oktober 

is officieel begonnen! Dat betekent 

niets anders dan Halloween👻, 

scoutsweekend⛺️ en andere leuke 

dingen🤩. Zet je maar schrap!!! 

Zondag 13 oktober 9u45-
12u00 
 
Vandaag gaan we eindelijk 
te weten komen wie de 
snelste, slimste, dapperste 
en stoerste welp is in een 
mega spannende 

laddercompetitie!  

Zondag 20 oktober 9u45-12u00 
 
Bel jullie vriendjes en vriendinnetjes die 
NIET in de scouts zitten maar snel op, 
want vandaag is het vriendjes en 
vriendinnetjes-vergadering!!! 
Iedereen neemt 1 vriendje/vriendinnetje 
mee om een hele voormiddag DUBBEL 
zo veel plezier te hebben.  
 



 

25-26-27 oktober: TAKWEEKEND 
 
Deze 3 dagen gaan we op een 
spetterend weekend!!! De brief en 
het thema volgt nog. Hoe meer 
welpjes meegaan hoe groter de 
ambiance 

Zondag 3 november 9u45-12u00 
 
We houden jullie nog even in 
spanning vandaag, want het is 
verrassingsvergadering. 
Spannennnnnd!!! 

Dat was het dan weer voor de 
maand oktober lieve welpjes. We 
zien jullie graag in de volgende 

totem!!! 
Kusjes van DE LEIDING 

BALOE 
 

      RIKKI              BALOE               AKELA             RAKSHA 

                 JUNIOR             MARALA        BAGHEERA 



Joka’s 

 
  

Hoera, het is weer tijd voor een 

nieuw en spetterend scoutsjaar! 

Zondag 29/09   9u45 – 

12u 
Wat dachten jullie er van 

om nog eens echt te gaan 
spelen in de bossen? 
Vandaag spelen we een 

megasupervetcool bospel! 

Zondag 22/09   9u45 – 12u 
Hoe kunnen we ons jaar anders 

starten dan elkaar eerst te leren 
kennen?! Duuussss het is tijd voor 

kennismakingsvergadering! 

Zondag 06/10  9u45 – 12u 

Jullie leiding is enorm benieuwd hoe 
goed jullie kunnen samenwerken en 

zoveel mogelijk opdrachtjes tot een 
goed einde kunnen brengen. 
Daarom gaan we vandaag voor een 

één tegen allen! 

 

 



 

Zondag 13/10   9u45 – 12u 

Vandaag gaan we eens testen 
hoe goed (of slecht) het is 

gesteld met jullie conditie, maar 
dit doen we natuurlijk niet 

zomaar. Het is namelijk 
marginale sportvergadering! 
Wij verwachten jullie allemaal 

marginaal en sportief verkleed! 

 

Zondag 20/10   9u45 – 12u 
Het is weer tijd voor een traditionele 

alles op wieltjes-vergadering! 
Neem dus allemaal iets op wieltjes 

mee naar de scouts!  

25/10 – 27/10 TAKWEEKEND 
Ja ja, we gaan dit weekend op 

takweekend! Whoop whoop! 
Meer info volgt nog in een 

aparte weekendbrief! 
Hopelijk zijn jullie allemaal 

aanwezig! 

 

 

Jori 
Tom 
Bas 
Wout  
Jeff 
Linde  
Emma  
Kato 

                   Veel kusjes van jullie leiding! 



 

 
 
 

Hallo allemaal,  
De super leuke, wat zeg ik? De super FANTASTICHE overgang is weer voorbij…. 

Dat wil dus zeggen dat het scouts jaar weer begonnen is. 
Hier onder stellen wij u voor de TOTEM van september en oktober ☺  

Zondag 22 september 9u45 – 12u 

Jullie kennen waarschijnlijk elkaar al, maar de 
leiding jullie nog niet. Daarom is het vandaag 
kennismakingsvergadering. 

Zondag 29 september 9u45 – 12u 

Een echte scouts speelt graag in het bos! 
Wij gaan dit vandaag ook doen want de 
leiding heeft een mega cool bosspel 
gemaakt. 

Zondag 6 oktober 9u45 – 12u 

Vandaag is het technieken vergadering. 1e & 2e  
jaars die nog geen matje hebben gemaakt moeten het 
volgende meenemen: een plank van ongeveer 1m 
lang met om de 10 cm 9 redelijk stevige nagels in 
genageld en een grote bol sisal touw. 
Hieronder vind je verdere informatie. 
De 2e jaars die wel al een matje geknoopt hebben, 
gaan enkele workshops krijgen over sjorren en 
vuurmaken. Om deze toch wel zeer nuttige skills wat 
aan te scherpen. 

Jogivers 



Beste jogiver, 
Indien u in het bezit bent van dit document betekent dit dat u een matje 
(soort hangmat) moet knopen opdat je deftig kan slapen op kamp; we gaan je 
de knoop aanleren op de techniekenvergadering zondag 6 oktober maar we 
verwachten toch een beetje voorbereidingswerk van jullie: 
Men neme een plank van ongeveer een meter lang 
Hierin sla je (met een onderlinge afstand van ongeveer 10 centimeter) 9     
nagels in 
Dit geeft dan : 

 
Deze plank neem je zondag mee naar de scouts. 
Ook neem je mee : een bol sisalkoord (let goed op ! moet 3dubbel (3 draden 
gedraaid) zijn; niet dubbel want we willen niet dat je op kamp door je bed 
zakt natuurlijk) ; zorg dat je zeker dat je minstens 250 meter touw meeneemt 
want we hebben veel nodig ! Zo’n sisalkoord vind je in de Makro of Hubo ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Je neemt dus mee zondag 23/10 naar de scouts : voldoende lang en 
voldoende sterk sisalkoord, je plank met nagels en iets om je touw mee te 
snijden; zakmes of schaar. Laat je niet afschrikken door dit matje; het ligt 
namelijk zaalig !! 
PS. Vraag uiteraard hulp aan jullie ouders !! 
 
 
 



 
 

 
 
 

Zondag 13 oktober 9u45 – 14u 
 
Een echte scouts moet kunnen overleven in de 
bossen. Wij gaan vandaag op woudlopers 
keuken zodat jullie jezelf kunnen voorbereiden. 
Wat houdt dit nu in? We gaan samen gezellig 
koken in de bossen. Neem allemaal eten, 
gamel,… mee op je eten klaar te maken 

Zondag 21 oktober 9u45 – 12u 
 
Vandaag een heel traditionele 
vergadering namelijk……….. 
pleinspelen. 

25 tot en met 27 oktober 
 
Dit weekend gaan we op 
takweekend. Er komt nog een 
brief aan met al de informatie op 
☺  

Tan – Simon – Toon – Keanu – Jonas – Kaat - Rani 



Giverss!!!! 
  Hoera Hoezee, het is weer zover: tijd voor een nieuwe mega 

zalig zot scoutsjaar! Op 20 september mogen jullie nog even 

terugkijken op vorig jaar en wegdromen bij de fantastische 

kampfoto’s, maar daarna vliegen we er meteen super hard in 

met een paar kei leuke activiteiten!! 

29 september 

9u45 – 12u  

Omdat we in de 

sfeer zitten doen 

we nog even 

verder met een 

andere klassieker. 

Vandaag houden 

we een heuse 

laddercompetitie!  

6 oktober 9u45 – 12u 

Vandaag trekken we richting de 

Wijnegemse bossen om ons nog 

eens goed uit te leven met een 

zalig bosspel!  

22 september 9u45 – 12u 

De klassieker der klassiekers op een 

eerste vergadering: vandaag gaan we 

elkaar wat beter leren kennen, tijdens de 

kennismakingsvergadering! 

 



 
 

 

13 oktober 9u45 – 12u 

Vandaag stellen we jullie relationele vaardigheden eens op de proef tijdens het grote relatiespel. Dit 

willen jullie echt niet missen! 

20 oktober 9u45 -12u  

Vandaag kijken we hoe goed jullie zijn in 

sjorren en proberen we jullie technieken 

nog eens wat bij te schaven met een 

techniekenvergadering. Begin maar al te 

oefenen, want we zullen streng zijn!  

25 – 27 oktober  

We gaan dit weekend op takweekend. Meer informatie volgt nog in een brief!  

3 november 11u – 16u 

Vandaag gaan we eens goed 

kokerellen tijdens een 

woudloperskeuken!  

You know the drill, zorg dat je je fiets 

en genoeg eten bijhebt voor een 

schransnamiddagje!  

Zo zo, dat was het weeral voor de eerste Totem van het jaar! Wij zijn er klaar voor, hopelijk 

jullie ook?  

Een stevige linker van jullie leiding!  

Stijn, Stef, Niels, Lien, Tom, Robin, Axel 



JINS 
 

 
 
 
 

 

Nu Het jaar officeel gestart is, en jullie julliezelf Jins Scouts Wijnegem mogen 
noemen. Starten we met de eerste Totem. 

First things first: Vrijdag worden jullie knappe koppen geshowed op de 
diashow, meer info vinden jullie vooraan in de totem! 

Keep the love going <3 

 

Zondag 22/9 – 9u45-12 

 

Ontbijtvergadering!  
Om de laatste weken goed weer af te sluiten 
dienen jullie allen jullie favoriete beleg voor op 
de boterham mee te nemen! Wij voorzien 
brood. Ontbijt drankjes of extra’s zijn zeker 
welkom!  

Zondag 29/9 9u45 -12u 

 

Hoe vettiger hoe prettiger! 
We weten al langer dan vandaag dat jullie 
vettige mannekes zijn! Maar vandaag 
gaan wij als leiding jullie op de proef 
stellen, om te ondervinden wie zichzelf 
grootste vetzak van de jins mag noemen! 

Vrijdag 4/10 9u45 -12u 

 

Hellow there party people! Firts jincafé is 
coming. Get your roll skates out the closset, it’s 
karaoke-disco jincafe. We expect you at 7pm 
@Scouts 
Let’s get funky  



 
 

 

Als je een nieuw tekenblad wil 
maken, ga naar ‘invoegen’ en dan 
‘vormen’ selecteer ‘nieuw 
tekenpier’. Het vorig kopiëren ga 
ook natuurlijk 

 

Zondag 13/10 9u45 - 12u 

 

Kampbespreking! Vandaag geven we jullie iets 
meer info over het kamp! 
Probeer zo talrijk aanwezig te zijn! 

Vrijdag 18/10 20u – 3u 

 

Vandaag is het Dag van de Jeugdbeweging, ga 
allemaal in uniform naar school en bereid jullie 
voor op de nacht van de jeugdbeweging! Mits 
jullie mogen van jullie ouders, vertrekken we om 
19u aan de scouts lokalen richting Antwerpen, en 
fietsen we achteraf samen terug naar huis. We 
verwachten om 3u terug op de lokalen te zijn. 

Dat was alweer de eerste totem! Niet getreurd, er zullen er nog vele volgen!  
Veel liefde van jullie leiding.  
 

Zondag 27/10 9u45-12u 
 
Bosspel! Warm die beenspieren al maar op! 
Want we gaan het park onveilig maken!  
See Ya 
 

Zondag 3/11 11u-14u 
 
Woudloperskeuken! Kom met de fiets en 
voorzie een hapje om te koken! Laat die 
kookkunsten maar eens zien! 

Foxy 

Also Foxy 
Els 
Jeroen 
Ellen 
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