
 

  

 

DEN TOTEM 
Ons programmaboekje van de maand. 
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Scouting Wijnegem 

 



 

 

Voorwoord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

Nu jullie eindelijk hebben kunnen 

smullen van onze heerlijke 

chocoladetruffels kunnen we er weer 

tegenaan in april. 

Verzekeringsformulier 
 

 
Indien u nog een stempel op een verzekeringsformulier 

nodig heeft gelieve dan langs te komen na de 
vergadering om 12u. Gelieven vooraf al volledig in te 

vullen. Dan zetten wij er een stempel en handtekening 
op. 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Scouts tijdens corona 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Corona info 

Alle leden activiteit in bubbel van 
10 (exclusief leiding). In de voor 
(09u45-12u) of 
namiddag(13u45-16u). 
 
Aanwezigheid doorgeven via de 
doodle voor vrijdagavond. 

Bij verandering brengen wij jullie op de 

hoogte.  



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  



PANDA’S 

Dag lieve panda’tjes, zijn jullie klaar voor weer een nieuwe maand vol geweldige 

activiteiten!?!    Wij ook!!! 

OPGELET: Door de nieuwste coronamaatregeling wordt de groep telkens in twee 

gesplitst, en moeten jullie dus voor elke week de doodle in de WhatsApp groep 

invullen! 

11 april  -   9U45 – 12U      

GROEP A : Aan de CHIROLOKALEN GROEP B: Aan de SCOUTS 

OMA- EN OPAVERGADERING CASINOVERGADERING 

Haal jullie leesbrillen, bretels en 

wandelstokken maar uit de kast want 

vandaag doen we oma- en 

opavergadering! 

We verkleden ons als echte senioren om 

dan een geweldig spel te spelen. 

Neem een drinkenbus mee. 

Probeer maar geen spiegels te breken, 

of onder ladders te lopen deze week, 

want je zal al je geluk kunnen gebruiken 

op deze epische casinovergadering! 

Jullie mogen je chique aankleden en je 

pokerface uit de kasthalen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 april – 9u45-12u  

GROEP A: Aan de SCOUTS GROEP B : Aan de CHIROLOKALEN 

CASINOVERGADERING OMA- EN OPAVERGADERING 

Probeer maar geen spiegels te breken, 

of onder ladders te lopen deze week, 

want je zal al je geluk kunnen 

gebruiken op deze epische 

casinovergadering! 

Jullie mogen je chique aankleden en je 

pokerface uit de kasthalen! 

 

Haal jullie leesbrillen, bretels en 

wandelstokken maar uit de kast want 

vandaag doen we oma- en 

opavergadering! 

We verkleden ons als echte senioren om 

dan een geweldig spel te spelen. 

Neem een drinkenbus mee. 

 

4 april: Vandaag is het Pasen en is er dus GEEN vergadering 



24 april – 18u-20u  

GROEP A: Aan de SCOUTS GROEP B : Aan de SCOUTS 

Kampvuur Kampvuur 

Deze keer hebben we nog eens een vergadering in de avond. We gaan gezellig 

rond een kampvuur zitten liedjes zingen, marshmallows eten en nog veel meer! 

Dit voorloop corona proof! 

Het is wel belangrijk dat de doodle wordt ingevuld want we maken 2 aparte vuren 

op verre afstand van elkaar. En werken dus in 2 verschillende groepjes.  

Tot dan!  

 

 

 

 

ROBIN 

FLOR WANNES LINDE 

SAAR 



  

        

KoaLA’S 

11/04/2021 

9:45 – 12:00 

Doodle 

Vandaag is het ieder voor zich en nemen jullie het tegen 

elkaar op in onze ultieme LADDERCOMPETITIE. Haal al 

je talenten uit te kast om kans te maken op die eeuwige 

roem vandaag.  

Vergeet ook niet de poll in te vullen. 

        
18/25/2021 

9:45 – 12:00 

Doodle 

Maak jullie borst al maar nat kleine soldaatjes. 

Vandaag krijgen jullie een echte legertraining. Dit zal 

je nodig hebben om daarna het op te nemen in de 

PAINTBALLWEDSTRIJD. Neem zeker een witte T-shirt 

mee die vuil mag worden      . 

        

9:45 – 12:00 

25/04/2021 Doodle 

Last but not least deze maand, een goude klassieker. 

Vandaag trekken we weer de bossen in om een 

mega-ultra-cool-bosspel te spelen. Zie dat je bent 

uitgeslapen, want je zal het nodig hebben! 



 
        

02/05/20210 

9:45 – 12:00 

Doodle 

We beginnen de maand mei al direct knaller! Onze enige 

echte koalaquiz. Vandaag gaan we eens kijken of je wel 

goed hebt geluisterd naar de juffen en meesters. Tot dan 

Sam 
Thibo Thomas 

Wout 
Emelie 



WELPEN 
	

  Zondag		28/3	:	Ridders	en	jonkvrouwen	
	
Groep	A:	9u	45	–	12u:	verz.	Zwembad	
Groep	B:	9u45	–	12u:	verz.	Scouts	
Groep	C:	13u45	–	16u:	verz.	Zwembad		
	
	

	Zondag	4/4	:	Geen	vergadering		
	
Vandaag	is	de	Paashaas	langs	geweest!	Ga	
allemaal	maar	zoeken	naar	die	paaseitjes	en	eet	
jullie	buikje	maar	rond	met	al	die	lekkere	
chocola!	

Zondag	11/4	:	Daguitstap	
	
Lieve	Welpjes	vandaag	gaan	we	eens	iets	anders	doen!	
We	gaan	met	ons	allemaal	naar	de	kinderboerderij	in	het	
Rivierenhof.	We	verzamelen	aan	de	scouts	om	11	u	45	
en	gaan	van	daaruit	te	voet	naar	het	Rivierenhof.	Jullie	
ouders	kunnen	jullie	daar	terug	ophalen	om	15u	op	de	
parking		aan	de	Ruggeveldlaan.		
(Vergeet	je	kledij	niet	aan	te	passen	aan	het	weer	en	
zeker	een	scoutshemd	én	das	aan	te	doen)		



 
Zondag	18/4	:	Amerikaanse	spelen	
	
Groep	A:	9u45-12u:	verz.	Leeuw		
Groep	B:	9u45-12u:	verz.	Scouts	
Groep	C:	13u45-16u:	verz.	Leeuw	
	
Vandaag	gaan	we	ons	helemaal	
verdiepen	in	de	sporten	van	de	USA!	
Rugby,	basketbal,	baseball,	…		
Doe	jullie	sportiefste	outfit	aan	en	
warm	die	spieren	al	maar	op!		Zondag	25/4:	Teambuilding		

	
Groep	A:	9u45-	12u:	verz.	Zwembad		
Groep	B:	9u45-12u:	verz.	Zwembad	(parking)		
Groep	C:	13u45-16u:	verz.	Zwembad	
	
Het	kamp	komt	langzaamaan	dichterbij.	Nu	
dat	we	met	de	twee	groepen	samen	zitten	is	
dit	de	perfecte	kans	om	elkaar	wat	beter	te	
leren	kennen!		

Zondag	2/5:	Verrassingsvergadering		
	
Groep	A:	9u45-	12u:	verz.	Scouts	
Groep	B:	9u45-12u:	verz.	Zwembad	
Groep	C:	13u45-16u:	verz.	Scouts	
	
Wat	we	vandaag	gaan	doen	blijft	nog	een	
verrassing!	Zeker	komen	dus,	want	er	gaan	
leuke	suprises	zijn!	

Chill		 	 	 	 Shere	Khan		 						Bagheera	 	 								Kaa								Rikki		
	
Raksha					Phao		 	 Akela		 	 	 Baloe		 	 Tabaqui		



Jokas 
 

 
 
 
 

 

Zondag 4/4 Pasen-quiz 

 

Tijd om jullie kennis nog eens boven te 
halen voor een quiz. Wie weet zit er wel 
een leuke prijz bij? 

Zondag 11/4 Bosspel 
 

We spelen een bosspel… That’s it 

Zondag 18/4 Hoe vettiger, hoe 
prettiger 

 

Wij, de joka leiding, vonden dat de 
mama niet genoeg heeft te doen dus het 
is tijd om alle kleren zo vuil mogelijk te 
maken tijdens de beste vergadering van 
deze maand:



 

 

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

 

Zondag 25/4 Alles op wieltjes 

 
 

Deze zondag maken we wijnegem 
onveilig! 
Heeft het wielen, neem het mee! 

Zondag 2 / 5  ZEESLAG 

 

Gebroeders Ko - Ik heb een boot 
Meer moet je momenteel niet weten 

De mannelijke leiding De vrouwelijke leiding 

 



Jogiversss  

 
  

April (se grillen)  

Zondag 11/4 en 18/4 op 
de SCOUTS 
→Circusvergadering  
 
Kom allemaal in je gekke 
clown outfit en wees 
samen met ons een echte 
circus artist  
 

Desondanks de Corona nog steeds ons leven zuur maakt, maken wij het 
leven wat minder zuur met een nieuwe maand vol fun!  
Jammer genoeg blijft de regen van 10 leden gelden dus zullen we nog 
steeds met het doodle systeem werken! 

Zondag 11/4 en 18/4 in 
het PARK  
→Monopolyspel  
 
Real life game bord !!  



 

Zondag 25/04 op SCOUTS  
→Buiten Quiz  
 
Wie is hier onzen beste quizzer?? 

Zondag 25/4 MARKTPLEIN  
→Pleinentocht  
 
Old school scoutsvergadering, 
plezier verzekert!  

Liefste scoutsschatjes, dit was het dan weer voor de maand april. We 
kijken er enorm naar uit !! 

 
Jullie allerliefste leiding 

Kaat – Kato – Toon – Jef – Robin – Simon 

 



 

Nieuwe maand, nieuwe activiteiten! Wij zijn heel blij dat jullie met massaal aanwezig 

zijn om toch ook in deze tijden er een toffe maand van te maken. Deze maand 

staan er weer een heleboel dolle spelletjes op het programma!! 

 

9u45 – 12u 
Als tweede vergadering van deze maand spelen 
we LEVENSECHTE GEZELSCHAPSSPELEN!! 
We verzamelen aan de Leeuw !! 

9u45 – 12u 
Voor de eerste activiteit van deze maand 
gaan we jullie een nieuw spel aanleren, 
namelijk niets minder dan spikeball!  
We verzamelen aan de lokalen!! 
 

Giverssss 

VRIJDAGAVOND 20U-22U 
 
Als vierde activiteit van deze maand 
voorzien we voor jullie nog eens een 
echt avondspel!! 
 
We verzamelen aan de Lokalen!!  

 

 

 

  

 
13u45 – 16u 
Als derde activiteit van deze maand 
spelen we voor de verandering nog 
eens een BOSSPEL !! 
 
We verzamelen aan de Leeuw !! 

Tot dan! Heel veel virtuele knuffels van jullie 
favo leiding: 
Jonas, Charlotte, Emma, Jeroen, Axel, Tom  


