
 

  

 

DEN TOTEM 
Ons programmaboekje van de maand. 

November 2019 

 

Scouting Wijnegem 

 



 

 

Voorwoord 

 

Dag geweldige scoutsjes van ons! 

 

De maand november is weer voorbij gevlogen! We hebben allemaal 

onze buikjes rond kunnen eten met onze overheerlijke truffels 

(die overigens nog steeds te koop zijn) → 

https://scoutswijnegem.be/uncategorized/naverkoop-truffelslag/ 

Hoewel het spijtig is dat november voorbij is, kunnen wij met 

plezier zeggen dat dat wil zeggen dat december voor de deur 

staat! December is immers DE feestmaand bij uitstek! Deze maand 

kunnen we het feestbeest in ons nog eens naar boven laten komen! 

 

Maar eerst is het tijd om nog eens even heel braaf te zijn, want 

op 8 december komt er een goedheilige man naar onze lokalen om te 

kijken wie het braafst is in onze scouts, en reken maar dat hij 

al jullie  streken heeft gezien en opgeschreven in zijn grote 

boek! 

 

En dan.. op het einde van de maand.. komt het moment waarop 

jullie allemaal hebben gewacht: HET KERSTFEEST!! Ook dit jaar 

maken we er per tak een gezellig feest(je) van , met hapjes, een 

drankje en een cadeau voor iedereen.  

 

Voor de rest van de maand hebben de leiding weer het onderste uit 

de kan gehaald om ondanks hun druk studeerprogramma toch nog 

super fijne vergaderingen ineen te steken! Hopelijk is 

iedereen weer zo enthousiast en talrijk aanwezig om er nog 

eens een stevige scoutslap op te geven!         

Ook dit jaar verzorgde jullie overheerlijke soep na onze 
truffelslag, D-A-N-K-U – DANKU!!!! Een meer dan heerlijke 
opwarmer na een stevige dorpswandeling. 
 
Huuuuuu Wortels? 
Wel wel, ‘De Wortels’ is onze oudersbeweging. Niet alleen is dat 
een bende leuke ouders bijeen die de leiding door dik en dun 
steunen. Ze zijn ook een belangrijk deel in onze groep. Is dit iets 
voor u? awel fantastisch, spreek de groepsleiding of iemand van 
de wortels dus zeker eens aan.  
 

https://scoutswijnegem.be/uncategorized/naverkoop-truffelslag/


 

 

 
 
 
 
 

 

Wij (de groepies) wensen iedereen EEN PRETTIG KERSTFEEST EN EEN 

SPETTEREND NIEUWJAAR ! 

 

Een stevige linker, de groepsleiding 

 

Sam, Lien en Lore   

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; 8 december. 

Gelieven vooraf al volledig in te vullen OF onze ingevulde formulieren te raadplegen. 
Dan zetten we er na de vergadering om 12u een stempel en handtekening op.   



––––––

December is wel gekend als de PARTYmaand.  Hier gaan we dus VET gebruik van maken dus trek 
je PARTY botten maar al aan.  Hier volgt onze mega vette super deluxe PARTY totem. 

Heb jij al zin in onze PARTY op onze PARTY PARTY? PARTY? Want dees wordt een PARTY leuke 
maand. 

 

 
1/PARTY/2019 Nog 30 Daagjes en het is 2020 
Om 9:45 tot 12u. 

Haal jullie PARTY knutsel handen maar al boven. 
Want het is knutselPARTY vergadering. 

(Kleren kunnen vuil worden!) 

 

8/PARTY/2019 Nog 23 Daagjes en het is 2020 
Om 9:45 tot 12u. 

Vandaag komt onze echte PARTYbeest Het is echt 
niet normaal. Het begint met een S en eindigt op 
intniklaas. 

Zijn jullie wel braaf geweest want het is 
zwartepietenPARTY. 

Tot dan!!! 

 

 

14/PARTY/2019 Nog 17 Daagjes en het is 2020 
Om 19:00 tot 21u. 

We verwachten jullie allemaal in de avond voor de 
dunne magere ongezoete pyjamaPARTY. 

(Het is in de Avond!!!) 

 

 

21/PARTY/2019 Nog 10 Daagjes en het is 2020 
Om 19:00 tot 21u. 

Jaja volgens traditie doen we weer een PARTY! Met 
deze keer als thema kerstPARTY!! 

Neem allemaal een cadeutje mee terwaarde van 
ongeveer 2 euro. 

(Het is in de Avond!!!) 

 

 

29/PARTY/2019 Nog 2 Daagjes en het is 2020 

Ooooooooooooooooo Het is GEEN  VERGADERING! 

Jullie allerliefste super mega leuke leiding 
moet studeren voor het schooltje ��� 



Welpen 

 
  

Allerliefste welpjes, er is weer een nieuwe maand aangebroken! De 
maand van verlichte kerstbomen en jingle bells is weer daar. Ook in 
december hebben we een hele boel mega toffe activiteiten voor jullie 
in elkaar gestoken! 
 

8 december: 9u45 – 12u 
 
Dit is ongetwijfeld jullie 
favoriete vergadering! We 
gaan ontdekken wie er dit 
jaar braaf is geweest en wie 
we beter in de zak steken 😉😉 
We krijgen bezoek van 
niemand minder dan 
Sinterklaas  en zijn Pieten!! 

1 december: 9u45 – 12u  
 
Haal jullie beste toverspreuken en 
toverstokken maar al boven, want 
vandaag spelen wij het mega 
tovenaarsspel! 

15 december: 9u45 – 12u 
 
Trek jullie stevige schoenen 
maar aan, want vandaag 
gaan we naar het park voor 
de geweldige welpenstratego 
JEEEEEJJJ 



 

28 december: geen vergadering  
 
Aangezien jullie leiding richting 
examens gaat en wij niet meer zo 
veel tijd hebben om geweldige 
spelletjes te verzinnen, mogen jullie 
allemaal genieten van een vrije 
dag!  

‘Huh leiding is deze maand nu ook al gedaan?’  
Ja lieve schatten, maaaaaar niet getreurd, volgend jaar zijn we er 
terug met nieuwe mega-super-geweldig-leuke activiteiten voor jullie!  
 
DIKKE KUS EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR VAN JULLIE LEIDING!! 

21 december: 19u – 21u 
  
Als Sinterklaas niet je 
favoriete vergadering is, 
dan moet het deze zijn!  
Je mag kerst vieren met al 
je vriendjes, vriendinnetjes 
en natuurlijk jullie kei toffe 
leiding!!  
Vergeet geen klein 
cadeautje mee te nemen 
ter waarde van ongeveer 
€5. 

Akela   Junior  Baloe   Bagheera   Rikki Marala  Raksha 



Joka’s 

  Zondag 1/12 van 9:45->12:00 

OMG PLAYBACK-SHOW 

Jaja jullie lezen het goed, niet enkele vtm 

kan een talentenshow organiseren. 

Vandaag is het namelijk op de scouts te 

doen. Bereid dus ook zeker allemaal iets 

voor  

Zondag 15/12 van 9:45->12:00 

Bosspel: 

Als de echte scouten die we zijn 

trekken we zelfs in het koude weer 

het bos in om hier een kei mega 

awesome bosspel te spelen   

Zondag 8/12 

van: 

 9:45->12:00 

De sint komt 

naar scouts 

wijnegem zet 

allemaal jullie 

braafste 

beentje voor  

Zaterdag 21/12 van 19:00->21:00 

Er word gefeest !!! Om wat 

specifieker te zijn er word 

“gekerstfeest “. Doe dus allemaal 

jullie chiqueste kleren aan en koop 

een cadeau (max 5euro moet voor 

jongen en meisjes leuk zijn)  



 

Jaja jullie zien het goed ,een 

traan!!!? Nu willen jullie 

waarschijnlijk wel weten waarom 

deze trieste foto. Wel dit komt 

omdat door al dat gefeest het 

zondag 29/12 geen vergadering is 

☹ 

Zaterdag 4/1 van 19u tot 21u 

Neem allemaal jullie 

geluksbrenger mee, ga u 

kostuum van de stomerij halen 

en kam u haar want vanavond is 

het Joka-Casino.   

Groetje van jullie 

allerliefste leiding 
Emma  

Kato  Jori 

Wout 

Linde  

Tom  

Bas  

Jeff  



Jogivers 

 

De maand december is er al weer. Dat 
betekent dat de sint en het nieuwe jaar er 

weer aankomen !!!! 

 

Zondag 1/12  9u45-12u 
 

Vandaag een standaardactiviteit 
waar jullie leiding steeds fan 

van is namelijk een bosspel. 
Dus kleed je vooral warm aan. 

Tot dan!!!! 

 

Zondag 15/12 9u45- 12u 
 

Eén tegen allen.  
Bereid je al maar voor, het zal een 

pittige opdrachtenlijst worden!! 

Zondag 8/12 9u45-12u 
 

Vandaag komt onze 
favoriete heilige naar onze 

scouts, dus vergeet jullie 
schoen niet en al zeker 

geen wortel voor 
Slechtweervandaag!!! 

Liefste leden, na jaarlijkse traditie gaan wij ook dit jaar een spetterende en smullende 
spaghettislag organiseren! De leiding is al vast bezig met de voorbereiding en we willen vragen 

om zeker het weekend van 6-8 maart vrij te houden!! Meer informatie volgt binnenkort via een 
brief. 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F441212094738407692%2F&psig=AOvVaw2-eJjljgfpADaU8ZjKA1Bq&ust=1574161445022000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjftsLO8-UCFQAAAAAdAAAAABAn


 

Zaterdag 21/12  19u-21u30 
Ons zalig kerstfeestje is er weer. 
Kom op je paasbest en neem  

een cadeautje mee ter waarde 
van 5 euro! 

Zondag 29/12 9u45-12u 
 

GEEN VERGADERING !!! 
De leiding is helemaal uitgeput van de 

drukke feestdagen En bereidt zich voor 

om het nieuwe jaar in te vliegen. 

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

Zondag 5/1 19u-21u 

 
Smeer die stembanden al maar in en 

fris die liedjes terug op. We gaan 
driekoningen zingen!! 

Dit was het voor december. We zien jullie allemaal graag terug in het nieuwe jaar 

2020!!! 

https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.nick.co.uk%2Fshows%2Forange-carpet-special-edition%2Fphotos%2Forange-carpet-kung-fu-panda-3%2Fh4w03m&psig=AOvVaw1ZQZtUCEV94riA28LqRCMh&ust=1574236202704000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC1zobl9eUCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.123feestje.nl%2F10822657%2Fte-huur-compleet-feestje-voor-75-personen-incl--biertap--mobiele-bar&psig=AOvVaw1H6-hqeYnTqMZFADwEZES-&ust=1574161836358000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDF__zP8-UCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fchiro-vianney.be%2Fnieuws%2Fdriekoningen-2019&psig=AOvVaw0u9dm9XPQEXigu-qR1sX4p&ust=1574161922124000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDKr6TQ8-UCFQAAAAAdAAAAABAD


Givers 
Liefste Givers, we zijn weeral aan de laatste maand van 2019 gekomen ���� Met andere woorden: 
FEESTMAAAAANNDDD!!  

 

1/12 Marginale sport vergadering   

9:45  
 

Vandaag gaan we met zijn allen onze marginale zelf bovenhalen! Het is namelijk marginale 
sportvergadering. Wij verwachten jullie in jullie beste sportoutfit aan de scouts!  

 

8/12 Sinterklaas 
9:45 
 

Brave givers? De leiding gelooft er niks van! ���� 
Hopelijk worden jullie allemaal in de zak gestoken en zijn wij van jullie vanaf ����  

 

15/12 bosspel  
9:45 
 

Tijd om jullie stevige bottinnen aan te doen, want vandaag spelen we niets minder dan een goe 
ordinair bosspel!  

 

21/12 kerstfeestje  
19:00 – 22:00 
 

Jawel, hoog tijd voor een gezellig kerstfeestje! Doe uw chique kleren aan en vergeet geen tof cadeau 
mee te pakken voor uw medegivers van ongeveer €5. 

 

28/12 Geen vergadering 
 

Helaas pindakaas, vandaag mogen jullie allemaal thuisblijven. Slaap allemaal maar goed uit, terwijl 
jullie leiding moet studeren. 

 



5/01 Driekoningen 
 

Haal uwen beste heilige snoet en uw zangtalent maar boven, want vandaag trekken we weer door 
Wijnegem om 3 koningen te gaan zingen!  

 

 

Voila, dat was het weeral voor deze totem. In januari geven we er terug een dikke mot op, tot 
volgend jaar ����  



 
  

Zondag 8 december: 
9.45u tot 12u 
 
Het wordt eens tijd dat 
die oude heer eens van 
dat warme Spanje 
terugkomt naar koud 
België hé. Hopelijk zijn 
jullie allemaal flink 
geweest want de Sint ziet 
en weet alles …. 

We zijn weer al een maandje verder vriendjes. Het is al weer december. Ook 
deze maand hebben we weer spannende en leuke activiteiten voorzien voor 
jullie en ja hoor, er zal eten aanwezig zijn om de traditie hoog te houden.  

   

Vrijdag 13 december: 
19u – 21u:  
 
Omdat het examens zijn voor jullie, 
gaan we een leuke, ontspannende 
activiteit doen op een vrijdag. We 
gaan namelijk BOWLEN! Neem 
allemaal 10 euro mee (dit zijn 2 
spelletjes) en vergeet ook geen 
zakcentje als jullie daar iets willen 
drinken.  

 

 

Zaterdag 21 december: 
18u – 22.30u 
 

 Kerstfeestje  
 Jullie leiding kookt het hoofdgerecht. 

Voorgerecht en dessert koken jullie, maar 
meer info hierover zien jullie nog 
verschijnen inde groep 

 Neem allemaal een zotte cadeau mee van 
maximum 5 euro ! 

 8 euro meenemen voor al die bonne freit 
dat de leiding voorziet.  



 

3 – 5 Januari: 
 
WINTERGEM 
 
Vandaag is het Wintergem! Alle 
vriendjes komen dan bijeen om 
samen gezellig te wezen! Ook wij 
zijn van de partij! Wij zullen daar 
den toog uitbaten! Dat kunnen we 
goed!  
 
Dit is een jobke en duurt 3 dagen!  
Meer info hierover zullen jullie nog 
voorbij zien verschijnen.   

 

Dinsdag 24 december: 
Vanaf 23u30:  
  

 
Kerst zoals jullie het nog nooit hebben mogen 
meemaken! Uren van de opkuis worden later 
meegedeeld via de gebruikelijke mediakanalen. 

Dikke kusjes en heel veel liefs van jullie favoriete leiding.  

XOXOXOXOXO 

PS: Wij wensen jullie natuurlijk allemaal een gelukkig nieuwjaar ! 

 

ELLEN 

CHARLOTTE 

JEROEN 
 

SIMON 

Credits too Lander  
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