
03/06/2022 – 20u Locatie: SCOUTSLOKALEN 

Vanavond organiseren we graag voor de ouders een infomoment 

over het kamp. Hier gaan we jullie alle nodige informatie 

bezorgen en kunnen we al jullie resterende vragen 

beantwoorden.  

Om zeker te zijn dat we alle informatie hebben over onze leden, 

sturen wij een korte Google Forms door met enkele vragen. Deze 

hebben we specifiek per lid opgesteld zodat we zeker van alles op 

de hoogte zijn voor we op kamp vertrekken. 

05/06/2022 Locatie: SCOUTSLOKALEN 

Vandaag is het eindelijk zo ver! We gaan naar de Zoo! 

Zoals jullie reeds gezien hebben staat onze brief al in de WhatsApp 

groep, maar we vatten hieronder nog even alles samen: 

Afspreekpunt: Scoutslokalen Wijnegem om 10u 

Aankomstpunt: Scoutslokalen Wijnegem om 16u 

Vertrek: 10u – 10u15 

Meenemen: Middageten, drinken, koek of fruit, stapschoenen, 

regenjas bij regenweer en zonnecrème bij zonnig weer. 

AKABE 

Een nieuwe mAAnd is weer begonnen dus dit wilt zeggen dAt het weer tijd is voor een nieuwe totem!! 

Onze lAAtste MAAnd is ingeGAAn, mAAr niet getreurd, er stAAt nog zeer veel leuke op jullie te wAchten! 

ZoAls jullie zien, is onze totem VAN deze mAAnd een beetje Anders. Dit komt dooRDAt we op het einde VAn 

dit scoutSJAAr, ons JAAr GAAn Afsluiten met een grote eindEJAARSACTIviteit met heel de scouts.

Hebben jullie er Al zin in wAnt wij AlVAST wel!! 

 

 

 
 

 
 

 
 

Prijs < 11jaar: 
Prijs > 11jaar: 

25 EURO 
29 EURO (Abonnement mag zeker mee!) 

Prijs tram: 1,70 EURO 



 

Alle informatie hierrond volgt nog in een brief. 

Het einde van dit prachtige scoutsjaar is in zicht! Om het jaar mooi 

af te sluiten voor we op kamp gaan, gaan we met heel de scouts op 

eindejaarsactiviteit!   

EINDEJAARSACTIVITEIT 

26/06/2022 

17/06 19u-21u   locatie: SCOUTSLOKALEN 
 
Het einde van het scouts en schooljaar in zicht, dus 
dringend tijd om even te ontspannen! Samen organiseren 
we onze persoonlijke wellness, relaxen we,… alles om 
rustig te genieten!!  

Tot snel!!!  

Groetjes,  

Nora, Thibo, Linde, Bram, Fleur en Evelien  





Totem Sionie 

 
Zondag 5 juni 9u45-12u 

Vandaag is het chirovergadering en 
mag je voor één keertje dat lelijke 
paarse uniform aantrekken. 

 

 

 

Zondag 12 juni 9u45-12u 

Vandaag is het hoe vettiger hoe 
prettiger. Doe niet te mooie kleren aan 
want deze kunnen nadien er heel vies 
uitzien. 

 

 

Zondag 19 juni 11u-13u 

Vandaag gaan we picknicken in het 
rivierenhof! Jullie mogen allemaal een 
lunchpakket meenemen. Jullie worden 
verwacht aan de sportoase in Deurne en 
hier worden jullie ook terug opgehaald. 

 

Zondag 26 juni 

Eindejaarsactiviteit!!! 

De verdere informatie hierover kan je terugvinden in de brief. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

5 juni 2022: 9u45-12u  KAMPTHEMA spel  

Bereid jullie maar voor… want tijdens deze vergadering 

komen jullie het thema te weten van ons mega coole 

kamp!! 

Voor diegene die het thema misschien al weten: hou 

dit zeker voor jezelf dat maakt het leuk voor de rest :)) 

12 juni 2022: 9u45-12u Waterspelletjes 

Hopelijk is het vandaag goed weer, want wij 

gaan waterspelletjes spelen. Kom in 

zwemkledij of kleren die nat mogen worden, 

vergeet zeker geen handdoek!! 

 

 

17 juni 2022: 19-21u Avondactviteit 

De leiding heeft examens :(( daarom hebben 

we op vrijdag vergadering. Kleed je warm 

genoeg aan!! 

 

26 juni 2022: … Eindejaarsactiviteit 

Dit super toffe scoutsjaar zit er bijna op… Maar 

geen paniek want we sluiten af met onze mega 

toffe eindejaarsactiviteit!!  

Verdere info volgt nog! 

 

 

Jacala  

Malchi  

Kaa 

Shere-Khan 

Rikki  

Chill  



Welkom op onze laatste totem van de maand … ☹ !! 

Maar gaan zorgen ook deze maand wordt weer onvergetelijk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben kei veel zin in de maand juni!  

Tot dan lieve kinders! 

X3 jullie leiding 

5 juni  Zondag   9u45-12u  

Met al dat mooie weer is het een tijd voor de 

natste vergadering van het jaar…. 

WATERSPELLETJEEEEUUSSS!  

Doe kleren aan die nat mogen worden.. TOT DAN Spetters! 

12 juni    Zondag  9u45-12u 

Wat we vandaag gaan doen is een verrassing 

Het is dan ook VERRASSINGSVERGADERING 

DHUM DHUM DHEEUUUMMM 

18 juni  Zaterdag   19u-21u 

We willen het jaar op een leuke manier afsluiten 

Dit doen we met een kampvuur, liedjes en herinneringen 

EN ook met uitkijk momenten naar ons kamp in de zomer! 

Wij hebben er zin in!  

26 Juni  Zondag 

EINDEJAARACTIVITEIT!!! 

(meer info later via brief)  

Kasper 

Laurens 

Seppe 
Joke 

Wout 

Saar 

Joka’s 

 



29 mei   (9u45 – 12u)

Verrassingsvergadering

Joka’s Zuid

Vandaag hebben de Jins een 
fantastische vergadering voor 
ons in petto! Wat het precies 
is, dat zal je zondag te weten 

komen!

5 juni   (9u45 – 12u)

Techniekenvergadering

12 juni   (9u45 – 12u)
Bos spel

19 juni   (9u45 – 12u)
Waterspelletjes

Vandaag scherpen we de 
skills nog wat bij voor 
ons heus tentenkamp. 
Be there or be square!

Vandaag maken we 
Wijnegempark nog voor 
een laatste keer onveilig! 
Trek de bottinnetjes al 

maar aan!

Met zo’n warmte is het hoog 
tijd voor wat afkoeling! Vergeet 

zeker geen kleren die nat 
mogen worden, een handdoek 

en droge kleren.

Emelie Lukas Marie Thibau Thijs Toon

(PS: Houd zeker de WhatsApp groep in het oog 
voor mocht het weer omslaan)



 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fboynton.umn.edu%2Fde-

stress&psig=AOvVaw3JbXTTh3Jy7dEq2wWNjmo9&ust=1653505264926000&source=images&cd=vfe

&ved=0CAwQjRxqFwoTCJDBiaLp-PcCFQAAAAAdAAAAABAE 

JOOOOGIIIIIIIIIIIIVEEEEEEEERRRRRRRRRRSSSSSSSSS 

De laatste maand is weer aangebroken! Maar, last 

but not least! Nu de kampvoorstelling achter de rug 

is, kunnen we met trots zeggen dat we op…. 

FESTIVALKAMP 

gaan! Smeer jullie benen maar al in want dit wordt 

een fantastisch kamp! 

Zaterdag 4/06 (18u45 -> 21u) 

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! GELIEVE 3 EURO MEE TE NEMEN!!! 

 
Zondag 12/06 (09u45 -> 12u) 

Hopelijk zit het weer mee want vandaag 

doen we hoe vettiger hoe prettiger! 

Neem allemaal een wit T-shirt mee en 

denk eraan dat je kleren vuil mogen 

worden! 

Zaterdag 18/06 (19u45u -> 22u00) 

Vanavond gaan we even ontspannen en mogen 

jullie allemaal na avondeten naar de scouts komen 

in chillkledij om al die examensstress eruit te 

krijgen.  

Zondag 26/6 

EINDEJAARSACTIVITEIT 

Verdere info volgt nog! 

Jef 

Jeff 

Alejandro 

Wout 

Linde 

Kato 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fboynton.umn.edu%2Fde-stress&psig=AOvVaw3JbXTTh3Jy7dEq2wWNjmo9&ust=1653505264926000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCJDBiaLp-PcCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fboynton.umn.edu%2Fde-stress&psig=AOvVaw3JbXTTh3Jy7dEq2wWNjmo9&ust=1653505264926000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCJDBiaLp-PcCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fboynton.umn.edu%2Fde-stress&psig=AOvVaw3JbXTTh3Jy7dEq2wWNjmo9&ust=1653505264926000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCJDBiaLp-PcCFQAAAAAdAAAAABAE


GIVERSSS - JUNI 
Dag lieve Givertjes, de laatste maand van het scoutsjaar is aangekomen ��� Maar niet getreurd, 
we maken er nog een topmaand en een topkamp van!!  

Vergeet jullie zeker niet in te schrijven voor het fenomenale CIRCUS-kamp!!  

Alle info voor het kamp vinden jullie in het kampboekje! (ps: zeker het onderdeeltje ‘checklist 
fiets’ erbij nemen ���� ) 

Zondag 5/06: 09u45-12u scoutslokalen  

  Om jullie nog eens goed te laten gaan voor de examens doen we RUWE SPELEN! 

  Maak jullie borst al maar nat voor een actieve uitleef vergadering ����  

Vrijdag 10/06: 19u30-21u30 scoutslokalen  

      Jullie zijn net begonnen met jullie examens, dus wij zorgen vanavond voor wat rust! 

      FILMvergadering, neem jullie cosy dekentjes en eventueel versnaperingen maar mee en    

   geniet van even niets te doen!  

Zaterdag 18/06: 19u30-21u30 Villa park  

         Na al dat stilzitten van vorige week, doen we nog eens een BOSspel om het jaar in  

         alle scoutsglorie af te sluiten!  

Givertjes, dit was dan weer de laatste maand van het jaar :’(  

We zien jullie graag in volle glorie en met z’n allen verschijnen!!  

Jullie zonnetjes  

Wannes – Keanu – Kaat – Tom – Simon – Jeroen  

Zondag 26/06: Eindejaarsactiviteit!  

     Ter traditie sluiten we het scoutsjaar af met de hele scouts, we trekken er op uit naar … 

     Alle informatie vind je in de brief!  
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