
 

  

 

DEN TOTEM 
Ons programmaboekje van de maand. 
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Scouting Wijnegem 

 



 

 

Voorwoord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Juni 
 

Het is alweer de laatste maand, wat is 

dat snel gegaan zeg! Maar wees er 

zeker van dat de leiding nog veel leuks 

voor jullie in petto heeft. 

Eindejaarsactiviteit zondag 27/06 
 
Ja je leest het goed dit jaar kunnen we op 
eindejaarsactiviteit! Jippieeee 
Wel is waar in onze bubbels. Meer info volgt in de brief 
maar hou deze dag al zeker vrij! 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Scouts tijdens corona 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Corona info 

Alle leden activiteit in bubbel van 
25 (exclusief leiding).  
 
Bekijk zeker goed de totem voor 
de verzamelplaats van de 
vergardering. 

Bij verandering brengen wij jullie op de 

hoogte.  

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. 

 



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 juni

6/6: Verrassingsvergadering (9:45 aan de scouts)

Wat we vandaag zullen doen blijft nog even een
verrassing…

(Vergeet je drinkbus niet!)

13/6: Ontbijtvergadering (9:45 aan de scouts)

Wacht nog even met ontbijten, want dat doen
we vandaag samen op de scouts!

(Voor de kinderen met intoleranties/allergieën,
gelieve een berichtje te sturen naar de leiding)

Vergeet ook vandaag je drinkbus niet!

20/6: Waterspelletjes (9:45 aan de scouts)

Tijd om eens goed af te koelen! We gaan vandaag
lekker nat worden, dus doe zeker kleren aan
waarbij dat mag/kan. (zwemkleren onderaan is
altijd handig)

Vergeet bij dit warme weer ook zeker je drinkbus
niet!



Dit was de laatste totem van dit jaar, we zien jullie weer terug op kamp!
Dikke kussen, jullie leiding x

27/6: Eindejaarsactiviteit (uur en plaats zie brief)

Joepie! Vandaag is het eindejaarsactiviteit!
Smeer je beentjes al maar lekker in, vandaag
gaat een top dag worden!

(meer info volgt in de brief)

Flor

Robin
WannesSaar

Linde



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 5/06 19u – 21u         Scoutslokalen 

 

We starten de maand juni met een gezellig 

kampvuurtje!  

Jippie, een nieuwe maand, dus een nieuwe bangelijke totem vol plezier en 

leuke vergaderingen!! 

 

 

Zondag 13/ 06 9u45 – 12u            Scoutslokalen 

 

Ohh jeeeej, vandaag gaan we kampen  

bouwen!!!       

 

 

Zondag 20/06  9u45 – 12u         Scoutslokalen 

 

Verkleed jullie allemaal maar als een echte 

werkman, want vandaag is het werkmannen 

vergadering! Wat we juist gaan doen, zien jullie 

dan. 

 



 

Zondag 27/06    

Vandaag gaan we op eindejaarsactiviteit!!! 

Meer info volgt nog, maar we kunnen al 

zeggen dat het een dag wordt om niet te 

vergeten! 

Wat is het jaar toch voorbij gevlogen… maar, niet getreurd want er staat nog 

een fantastisch kamp voor de deur!!!! 

Veel liefs,  

 

 

 

 

Thibo        Thomas     Wout         Sam               Emelie 



[Welpen - Sionie] 

 
  

Zaterdag 5 juni – 19u tot 21u 
Zijn jullie klaar voor een super formidastisch mega mooi 
avondspel??? Pak een petzel mee en kleed je lekker warm 
aan, dat zal wel nodig zijn. Check zeker ook nog even het 
weerbericht! 
We vergaderen aan: de scoutslokalen 

Zondag 13 juni – 9u45 tot 12u 
Vandaag mogen jullie je beste zangstem 
bovenhalen want de leiding heeft jullie 
ingeschreven voor een grote playbackshow! 
We vergaderen aan: de scoutslokalen 



 

Zondag 20 juni – 9u45 tot 12u 
Er is weeral iemand vermoord in Wijnegem. 
We hebben jullie hulp dus nogmaals nodig om 
dit mysterie op te lossen in een grote Cluedo! 
We vergaderen aan: Het zwembad 

Zondag 27 juni 
Na een wild coronajaar mogen we uiteindelijk toch nog op 
eindejaarsactiviteit! 
Bereid je dus al maar voor op een spetterende dag vol zon en water. 
Verdere info volgt nog in de brief die op de website komt 

Akela 

Phao 

Raksha 
Hathi 

Shere-khan 



Bandar- Log 

Zondag 06/06 (9u45-12u) 

Locatie: scoutslokalen 

 

Het is tijd dat we allemaal een make- over krijgen! We gaan vandaag t-shirts 

pimpen! 

VERGEET GEEN WIT TSHIRT AAN TE DOEN/MEE TE NEMEN! 

 

Zondag 13/06 (9u45-12u) 

Locatie: scoutslokalen 

 

 

Trek jullie mooiste kilt maar aan en warm jullie spieren maar al op want vandaag 

nemen we deel aan de Highland games. 

BANDAR-LOG 



 
Vrijdag 18/06 (19u30-

21u30) 

Locatie: Scoutslokalen 

 

Vanavond gaan we nog 

eens een keertje 

ontspannen en zetten we 

ons met zen allen rond het 

kampvuur voor o.a. enkele 

traditionele 

kampvuurspelletjes. 

 

Zondag 27/06 EINDEJAARSACTIVITEIT! 

 

Joepieee de eindejaarsactiviteit mag voorlopig doorgaan! 

Ik hoop dat iedereen er evenveel zin in heeft als wij want we gaan er een toffe dag van maken! 

 

Meer info volgt nog! 

Groetjes van jullie super mooie leiding 

 

 

Kaa, Chill , Baloe, Rikki, Tabaqui, Bagheera 



JOKA’S 
 

Hopelijk wordt er deze maand goed weer verwacht en veel vreugde. We 

vliegen er nog één maandje in en daarna is al kamp! 

 

- Zondag 06/06 - Verrassingsvergadering (9:45-12:00) 

Wat o wat wordt het vandaag voor vergadering? 

Dat zal je wel op de scouts merken! 

 

 

- Vrijdag 11/06 - Filmavond (19:45-22:00) 

We kijken vanavond nog eens is een film samen met de groep.  

Wij voorzien drinken en snacks,  

jullie voorzien aanwezigheid en sfeer. 

 

 

- Zondag 20/06 - Waterspelletjes (9:45-12:00) 

Neem allemaal jullie graafste badkostuum mee 

want we gaan dolle pret hebben tijdens  

onze waterspelletjes vandaag!!!!! 

 

 

- Zondag 27/06 - Eindejaarsactiviteit 

Meer info komt in de eindejaarscactiviteitsbrief. 



JO����R�





!!!Givers!!! 

 

Wat?? De laatste maand voor dit jaar?? Hoe rap is dat gegaan… Maar er komt nog 

een hele toffe maand aan en uiteraard een spectaculair kampt!! 😊   

13/06 waterspelletjes  

 

Uiteraard worden jullie verwacht in 
zwemkleren of kleren die nat mogen 
worden. Neem ook een handdoek mee 

😊 

 
Zeker de groepen goed in het oog 
houden voor verdere informatie!! 

06/06  autovergadering !!  
 
Neem jullie beste autokennis maar mee, 
want vandaag spelen we een heel spel 
rond auto’s. 
 
Zeker de facebook of whatsapp 
groep in de gaten houden voor de 
locatie!! 



Het jaar is weer voorbij gevlogen, helaas! Maar wij kijken alleszins super 

hard naar uit, vergeet jullie niet in te schrijven hiervoor 😊 Tot in juli 

 
Dikke knuffels van jullie leiding :p  

18/06 Casino   
 
We sluiten het jaar af met een goede casino avond!  
 
 
Houdt de groepen in het oog voor de uren en de 
locatie!! 
    

 
 
  

27/06 eindejaarsactiviteit  
 
Jawel, we mogen op 
eindejaarsacitiviteit naar de 
Lilse bergen! In bubbels wel is 
waar, maar een bangelijke dag 
om het jaar af te sluiten 
Vergeet jullie niet in te 
schrijven. 
 
Lees de brief voor meer 
info!!  



[Jins] 

 

 

Het is al Juni, wat vliegt de tijd toch voorbij!  

   

We maken er weer een TOPmaand van! 

Vr 4/6  20-22u 

 
Gezelschapsspelletjesavond 

 

Vandaag gaan we lekker 
ontspannen voor de examens 

door gezelschapsspelletjes te 
spelen!!  

 

Vr 18/6  20u-22u 

 
Codenames 

Tijd om die hersenpan nog 
is een beetje te prikkelen 
voor dat we op kamp 

gaan. 

 

Za 12/6        20-22u 
 
Het is tijd voor nog is 

een goed ouderwets 
avondspel te spelen 

 



 

27/6      

 
Eindejaarsactiviteit 

 
Meer info volg nog!! 

 

Voilà, dit was het dan voor deze maand!  

Hopelijk kunne we snel op kamp vertrekken!!! 

Lieve groetjes van jullie leiding! 
       Jori    Niels  Tan  Stijn                

 

Simon 


