Totem mei
8/05 Waterspelletjes
Duim maar al vast voor goed weer want
vandaag spelen we waterspelletjes. Doe
kleren aan die nat mogen worden!

22/05 Uitstap naar de zoo
Vandaag gaan we de zoo van Antwerpen
verkennen!
Een brief over de uitstap volgt nog.

Evelien

Bram Thibo Nora

Linde
Fleur

Koala's

Zondag 15 mei
Deze week hebben we jammer
genoeg geen vergadering omdat
de leiding nog moet opruimen
na het scoutsbal .

Dat was het dan weer voor mei . Hopelijk zijn jullie er elke week bij!

Bandarlog
01/05 Geen vergadering
Vandaag kunnen jullie eens
uitslapen want er is geen
vergadering!
08/05 Schildenspel
Schild? CHECK
Tennisbal in de hand? CHECK
Ten aanval!!!!!

Vrijdag 13/05 Avondspel (19u-21u)

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

We spelen een spel vanavond! Trek
warme kleren aan want in de avond
kan het al eens afkoelen.

29/05 Verrassingsvergadering van de jins
Zoals jullie weten lopen er jins stage bij
ons om te ervaren hoe het is om leiding
te zijn. Vandaag organiseren zij een spel,
spannend!

22/05 Dessertenvergadering
+
Kamp infomoment
(uren volgen nog)
Bereid je smaakpapillen al maar voor
want wij gaan smikkelen!! Iedereen
neemt een zelf gemakt dessert mee
zodat we hier samen van kunnen
genieten.

GROETJES!
JULLIE LEIDING:
RIKKI

KAA
MALCHI

JACALA

SHERE
KHAN

CHILL

Totem Sionie mei
Lieve leden, je weet wat ze zeggen: “in mei leggen alle vogels een ei”! Geniet
van deze fantastische, zonnige en voorlaatste scoutsmaand van dit jaar

Zondag 1 mei
Deze zondag is het jammer genoeg weeral geen
vergadering! Wel extra tijd om te zonnen, tekenen of
studeren :)

Zondag 8 mei van 9u45 tot 12u
Joepie! Vandaag gaat ons langverwachte zwemfestijn door! We
spreken af om 9u45 aan de sportoase in Deurne. Om 12u mogen
jullie hier ook worden opgehaald. Vergeet zeker geen zwemkledij en
handdoek!
Belangrijk: de prijs van het zwemmen bedraagt €6,6. Gelieve dit over
te schrijven naar het rekeningnummer BE63778592374308 voor
vrijdag 6 mei. Zo weten wij ook meteen wie er mee gaat.

VRIJDAG 13 mei van 19u tot 21u
Deze vrijdag is het tijd voor een leuke en opgepimpte
casino! Kom in jullie mooiste kleren en shine!!

s

zondag 22 mei van 9u45 tot 12u
Omdat het meestal al een lekker temperatuurtje is in mei, doen we
vandaag fantastische waterspelen! Neem kleren mee die nat mogen
worden, bikini/zwembroek onderaan is altijd handig. Ook een
handdoek en extra kleren neem je best mee.

zondag 29 mei van 9u45 tot 12u
Vandaag gaan de jins een keicoole vergadering
maken! Spannend

Zo, dat was het weeral! Tot volgende maand lieve leden!

Hathi

Tabaqui

Bagheera

Raksha
Akela

Baloe

Joka’s Noord
Zondag 1/5 Geen vergadering
Jammer genoeg is het vandaag geen
vergadering. De leiding is druk bezig om het
kamp voor te bereiden.

Zondag 8/5 Bosspel
Het is nog eens tijd voor een klassiek bosspel.
We verzamelen dus zoals gewoonlijk aan de
scouts.

Zondag 15/5 Geen vergadering

Vandaag is het jammer genoeg opnieuw geen
vergadering omdat de leiding druk bezig is met
het opruimen van het scoutsbal.
Jullie ouders zijn dus wel op zaterdag 14/5
uitgenodigd om te komen eten en dansen op het
bal met als thema: “A touch of red”.
Meer info is te vinden op het facebookevenement:
https://www.facebook.com/events/5212779327
71276

Zondag 22/4 Speurtocht
Haal jullie innerlijke Sherlock Holmes
maar boven want vandaag gaan we op
speurtocht door Wijnegem. Zet je
wandelschoenen al maar klaar!

Zondag 29 / 5 Zwemmen
We gaan het zwembad onveilig maken
vandaag! Zorg dat je dus allemaal
aansluitende zwemkledij meeneemt.
We vertrekken om 9u45 op de scouts.
Voor het zwemmen vragen we om €6.60 over
te schrijven op BE40 0688 9350 9463 met als
mededeling de naam + “zwemmen noord”

Groetjes van jullie leiding

Wout
Kasper
Laurens

Seppe

Joke
Saar

JOKA'S ZUID
MEI
Nieuwe maand, nieuwe totem
Ontdek wat voor straffe dingen we deze maand weer gaan
doen!

1 MEI
Deze zondag is er spijtig genoeg geen vergadering aangezien
de leiding een drukke dag vol kampzaken heeft

8 MEI (9U45 - 12U)
ALLES OP WIELTJES
Haal die skateboards, steppen en eenwielers maar terug
boven! Vandaag gaan we het skatepark onveilig maken, zorg
dat je erbij bent!

VRIJDAG 13 MEI (20U - 22U)
AVONDSPEL
Deze avond spelen we een spannend avondspel
We verzamelen op de scouts om 20u
Vergeet zeker geen zaklamp

22 MEI (9U45 - 12U)
DORPSPEL
Aan het einde van deze vergadering kennen jullie Wijnegem
als jullie broekzak vanbuiten
We spreken af op de scouts

29 MEI (9U45 - 12U)
VERRASSINGSVERGADERING
Wat zullen we vandaag doen? Enige manier om daar achter te
komen is door mooi in uniform aan de lokalen te staan ;)

TOON THIJS LUKAS MARIE EMELIE THIBAU

JOGIVERS
Zondag 1/05
Helaas is het geen vergadering vandaag :(
De leiding moet belangrijke dingen voor het kamp
regelen! Maar volgende week zullen we blij zijn als we
jullie snoetjes allemaal terugzien.

Zondag 8/05: 9u45-12u
Na twee weken geen scouts, hebben we de
perfecte vergadering deze week. Het is
namelijk CHIRO- vergadering . Trek jullie
mooiste (of minder mooi) chiro uniform maar
aan!

Zondag 22/05: 9u45-12u
Deze vergadering is een hele belangrijke voor
de eerstejaars! Het is de laatste moment dat
de leiding kan helpen met jullie matjes op de
technieken vergadering. Ook de tweede
jaars gaan hun sjor-skills kunnen opfrissen
zodat we op kamp stevige constructies
hebben.
Belangrijk : Vandaag zal ook de
kampvoorstelling voor de ouders zijn,
verdere uren volgen nog.

Jef

Wout

Alejandro

Kato

Linde

Jeff

Zondag 15 mei: 9u45-12u
Vandaag doen we een oeroude
scoutsactiviteit! We spelen één
tegen allen! Slagen jullie er in
om alle opdrachten te voltooien?

Zondag 29/05: 9u45-12u
In mei leggen alle volgels een ei....
Na een koude winter zijn we
eindelijk in de lente aanbeland.
Vandaag spelen we het grote
Lente spel.

Zaterdag 4/06: 18u45-21u
Uren zijn anders!
Zorg maar voor knorrende magen, want
we spelen Barak Frituur! Wat dit juist is
zullen jullie wel ontdekken, maar zie maar
dat jullie honger hebben!

Giverssss
De paashaas en aprilse grillen zijn voorbij… Hier komt de maand mei 😉 (snapje,
da rijmt)

Zondag 8/05 (09u45-12u)

High Land Gamess
Doe die shotse rokken aan, haal die
doedelzakken boven en smeer je borst
maar in!!
13/05-15/0

Derdejaarsweekend
Aangezien we dit jaar geen voorkamp
hebben voor de derdejaars, gaan we op
weekend! Meer info volgt in de brief 😊
Sorry 1e en 2e jaars, dit weekend niets voor
jullie ☹!
Zondag 22/05 (11-16u)

Woutloperskeuken
Om samen nog eens goed te kokkerelen en
bij te babbelen! Kom allemaal met de fiets,
voor de rest weet je wat mee te nemen 😉

Zondag 29/05 (9u45-12u)

Technieken
vergadering!
Deze keer geen stomme
technieken vergadering,
maar eentje voor het
trekkamp!! Neem dus
zeker je fiets mee

Keanu

Simon Kaat
Jeroen
Tom

Wannes

!!! JINS !!!

Bijna de laatste totem van dit jaar, wat??

8/5 SPONSORTOCHT
Normaal hebben jullie afgelopen weken
kei hard jullie best gedaan om geld in te
zamelen via sponsors. Dus vandaag
wandelen we van Wijnegem naar
Scherpenheuvel! Uren worden nog
gecommuniceerd.

14/5 SCOUTSBAL
Na twee jaar mag het eindelijk weer
doorgaan, dus haal jullie mooie kleren
maar uit de kast en vergeet geen rode
accessoire. Want het thema is touch of
red

22/5 en 29/5 JINSTAGE
Deze dagen maken jullie de laatste
dagen van jullie jinstage af. Kijk
hiervoor dus in de totem van de tak
waarbij je staat. 😊

