AKABE
07/11/2021

Scoutslokalen

10:00 – 12:15

Smeer jullie beentjes maar in, want vandaag gaan we een
leuke wandeling maken langs verschillende weiden met
allerlei soorten dieren. :)

13/11 – 14/11

Scoutslokalen

Begin: vrijdagavond om 18u
Einde: zondagochtend om 9.30u
Yeeesss, we gaan op weekend!
Meer info volgt nog.

05/12/2021

Scoutslokalen

10:00 – 12:15
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! Het is eindelijk weer
zo ver de Sint is in Wijnegem. Ben jij dit jaar braaf geweest?
Zorg dan dat je zeker naar de scouts komt!!!

Groetjes van jullie leiding!!!

THIBO

NORA

BRAM

EVELIEN

LINDE

Kapoenen: Panda’s

Marlies

Jens

Dries Flor Robin

7/11/2021

Lokalen

9:45-12:00
Haal die schotse rokken en doedelzakken al
maar boven. We beginnen de maand direct stevig
met een HIGHLAND GAMES!!! Smeer die armen
en benen al maar in en kom verkleed naar de
lokalen.

14/11/202
1

Lokalen

9:45-12:00
Een scoutsklassieker vandaag. Jullie nemen het
namelijk op tegen de leiding in onze enige echt
‘één tegen allen’!!

21/11/202
1

Lokalen

9:45-12:00
Een vergadering die niet kan ontbreken. Om jullie
helemaal klaar te stomen om de kneepjes van het
vak te leren, doen we vandaag een
techniekvergadering.

26/11/202
1

Lokalen

19:00-21:00
Haal jullie casino outfit al maar uit de kast.
Vanavond vormen we het kapoenenlokaal om tot
ons eigen casino. OPGELET! De vergadering is
deze week op vrijdagavond.

5/12/2021

Lokalen

9:45-12:00
Hij komt, hij komt …. Vandaag komt onze goede
vriend Sinterklaas de scouts van Wijnegem
bezoeken. Zorg dat je flink bent geweest, want
misschien heeft Sinterklaas dan wel een
cadeautje voor ons.

Dat was het alweer voor deze maand. In december staan er ook nog super toffe vergaderingen
voor jullie klaar. Groetjes van jullie leiding xxx

Pieter

Jonas

Thomas

Vince

Hanne

Bandar - Log
07/11 Alles op wieltjes
Pas op! Opzij!! Want de
Bandar-Log komt er aan!
Vandaag trekken wij naar een
skatepleintje om al onze
coole tricks aan elkaar te
laten zien. Neem dus vooral
iets mee dat op wieltjes staat
zoals rolschaatsen, een step,
skateboard of iets anders
waar je helemaal los op kan
gaan

14/11 Dorpsspel
Trek je stevige schoenen maar
aan voor dit stevig dorpsspel!

21/11 Truffelslag
Vanaf 13:30
Ja ja daar is hij weer, onze
befaamde truffelslag! Trek je
stapschoenen maar aan want
wij trekken vandaag door
Wijnegem om ons lekkers uit
te delen.
28/11 Schildenspel
Schild? CHECK
Tennisbal in de hand? CHECK
05/12 Sinterklaas

Ten aanval!!!!!

Hoor wie klopt daar kind'ren,
Hoor wie klopt daar kind'ren.
Hoor wie tikt daar zachtjes
tegen 't raam.

Als je dit hebt neem dan je
schild mee want wij trekken
ten strijden in een spannend
duel met ons schildenspel.

Allemaal braaf geweest dit
jaar? Of toch een beetje
stout? Wie weet heeft
Sinterklaas jou wel iets te
zeggen.

WELPEN SIONIEHORDE
Zondag 7/11 STRATEGO! 9u45 – 12u (aan lokalen)
We beginnen deze maand met een klassieker! Doe
stevige schoenen aan en gepaste kledij voor het weer.

Zondag 14/11 Koop en Verkoopspel 9u4512u (aan lokalen)
Vandaag spelen we een super leuk spel op
scouts.

Zondag 21/11 TRUFFELSLAG!!! 9u45-12u (aan de lokalen)
Vandaag is het zo ver. Onze jaarlijkse truffelslag. we gaan
deur aan deur in Wijnegem om onze heerlijke truffels te
verkopen.
Welpen die thuis een karretje hebben mogen die
meepakken.

Vrijdag 26/11 casino avond 19u-21u (aan
lokalen)
Let op! Het is op vrijdagavond vergadering.
doe vanavond je mooiste kleren aan en kom je
geluk testen in onze casino. Wie weet win je wel
een prijs!

Akela

Raksha

Hathi

Bagheera

Baloe
Tabaqui

JOKA’S NOORD

S

Allerliefste Joka’s Noord,
Er is alweer een maand voorbij gevlogen. We hebben al leuke vergaderingen gehad
en al een top weekend achter de rug! Ondertussen is het al herfst en is het al een
heel pak kouder geworden. Maar dat houdt ons natuurlijk niet tegen om weer een
leuke maand tegemoet te gaan.
Zondag 7/11

9u45-12u

Omdat we dit jaar op tentenkamp gaan, hebben
we vandaag technieken vergadering. Doe
allemaal jullie bottinnen aan, heel belangrijk!

Zondag 14/11

9u45-12u

Vorige maand hebben we geen bosspel kunnen
spelen door het slechte weer L daarom spelen we
vandaag WEL een fantastisch bosspel!!!! J Op
zondagochtend verwachten we jullie aan de lokalen.

Zondag 21/11

13u30-17u

Vandaag is het TRUFFELSLAG!!!!
Doe allemaal jullie stap schoenen aan, want we
gaan weer heel Wijnegem rond om onze
overheerlijke truffels te verkopen! Vergeet
zeker niet iets mee te nemen om de truffels in
mee te nemen/te vervoeren! J

Zondag 28/11

9u45-12u

Vandaag spelen we een kei leuk dorpspel! Neem
allemaal jullie goed humeur mee zo kunnen we er
een leuke vergadering van maken!

Zo dat was het alweer voor deze maand!
Groetjes van jullie leiding

LAURENS

KASPER

WOUT

JOKE

SEPPE

SAAR

JOKA’S ZUID
7 november

Lokalen

9:45 – 12:00
Voor ons kamp is het natuurlijk super belangrijk dat
jullie technieken volledig op punt staan. Doe zeker jullie
bottinnen aan en wees talrijk aanwezig onze
TECHNIEKENVERGADERING!

14 november

Lokalen

9:45 – 12:00
Na een bijzonder actieve techniekenvergadering
mogen jullie het vandaag een beetje rustiger aan
doen. Jullie moeten ook nog niet ontbeten hebben
daar we jullie gaan verwennen met een heerlijk
ontbijt. Ja jullie lezen het goed: het is
ONTBIJTVERGADERING.
Ps: breng 2 euro mee voor al dat lekkers

21 november

Lokalen

13:30 – 17:00
Vandaag gaan we samen op pad want het is
TRUFFELSLAG!!!! Kleed jullie zeker en vast warm
genoeg aan (Perfect uniform) en oefen maar al een
beetje op jullie verkoperspraatjes!

Lokalen

28 november
9:45 – 12:00

Een leuk BOSSPEL mag ook niet ontbreken deze maand.
Vandaag maken we de bossen van Wijnegem onveilig!

5 december

Lokalen

9:45 – 12:00
Zijn jullie braaf geweest dit jaar??? Ja je raadt het
goed, vandaag krijgen we hoog bezoek! We gaan er
alles aan doen om SINT en zijn PIETEN hartelijk te
ontvangen.

Dikke kussen van jullie allerliefste leiding xxxxxxxx

Marie

Thibau

Emelie

Toon

Lukas

Thijs

JOGIVERSSSSSSSS
Het is weer tijd voor een super leuke maand vol super leuke activiteiten met
super leuke leiding en super leuke leden!!
Zondag 7 november: 9u45 – 12u
Vandaag gaan we ons buikje rond eten! We doen
namelijk onbijtvergadering! De leiding gaat
lekkere dingen voor jullie voorzien dus neem
allemaal €2 mee!

Zondag 14 november: 9u45 – 12u
Wees allemaal aanwezig vandaag, want het is een zeer belangrijke
vergadering! Het is namelijk techniekenvergadering. Vooral de
eerstejaars verwachten we talrijk aanwezig. Iedereen dat nog geen
matje gemaakt heeft, wordt ook verwacht om een plank van 1m
mee te nemen met 9 nagels in en een bol sisaltouw (zie foto).
Als je geen matje hebt kan je niet mee op kamp! Doorheen het jaar
gaan we nog paar keer deze vergadering doen om op te volgen
hoever jullie staan!

Zondag 21 november : 13u30 – 17u
Vandaag is het TRUFFELSLAG !! We gaan zoals elk jaar weer
overheerlijke truffels verkopen! Meer info hierover zal nog
volgen.

Zondag 28 november: 9u45 – 12u
Na vandaag gaan jullie Wijnegem kennen zoals het binnenste van jullie
broekzak! Geen enkele plek zal nog een geheim zijn voor jullie. Vandaag
doen we een mega tof dorpsspel!
Zijn jullie klaar om Wijnegem op stelten te zetten? Wij alvast wel!

5 december: 9u45-12u
Neem allemaal maar jullie beste schoentje mee om klaar
te zetten. Vandaag zullen we te weten komen wie dat er
stout was en wie flink.
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar
zachtjes tegen het raam?
TIP: als je denkt dat je op de stoute lijst staat, neem een
mooie tekening mee en wie weet verandert de Sint nog
van gedachten ;)

JEF

ALEJANDRO

LINDE

JEFF

KATO

WOUT
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Schildenspel
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GIVER LEIDINGS TEAM

!!! JINS !!!

De eerste twee maanden zijn als een sneltrein voorbij gegaan. In november weer
kei kei kei toffe activiteiten gepland, maar we gaan het kort houden, want jullie
lezen de totem toch niet ; ))

06/11 – 7/11 Pannenkoekenslag
16u – 16u
Jullie worden de 6de om 16u op de
scouts verwacht om te beginnen met
alle voorbereidingen en het bakken,
jullie mogen op de scouts blijven eten
en slapen als jullie willen. De dag erna
worden de pannenkoeken verkocht en
opgekuist 😊 Wij hopen jullie ten
laatste tegen 16u buiten te zwieren.

10/11 Wereldoorlog jincafé

14/11 9u45 – 12u
We hebben deze week dan al wel een
jincafé gehad, maar we zwieren er toch
nog een marginale sportvergadering
tussen!

Jincafé nummer 2 😊
Jullie worden om 21u verwacht om klaar
te zetten.
De dag erna wordt de opruim gedaan,
uur wordt meegedeeld in de
facebookgroep.

21/11 Truffelslag 13u00-17u
We verzamelen zoals ieder jaar gewoon aan de scouts,
kom zeker met de fiets en neem iets mee om truffels in
te vervoeren!!

ZATERDAG 27/11
Weer de laatste van deze
maand! Vanavond gaan we
bowlen JEEEEEEJ :D
Jullie worden om 20u op de
scouts verwacht

