
Hij komt, hij komt de lieve goede Sint... 

De Sint komt op bezoek en hij heeft weer zijn alleswetende

boek bij! Was jij braaf het afgelopen jaar? 

ZATERDAG 17/12  ->  19U00-21U00
Trek je mooiste kersttrui maar aan voor het allerleukste

kerstfeestje van het jaar! Pas op, deze week is het dus

vergadering op zaterdagavond! ;)

Truffelslag vergadering! Neen, we gaan geen truffels eten ;), maar we

gaan ze wel verkopen! Dus trek maar goede stapschoenen aan en

breng je mooiste glimlach maar mee! 

AKABE
ZONDAG  6/11  ->  10U00 - 12U15
Het is tijd voor onze allereerste techniekenvergadering! Geen

paniek, we gaan alles stap voor stap aanleren en dan komt dat

zeker in orde! Jullie worden allemaal één voor één een echte scout! 

ZONDAG   20/11  ->  13U00 - 17U00

ZONDAG  4/12 ->  10U00 - 12U15

ARTHUR
JENS

EVELIEN FLEUR



Kapoenen
November

6 november - Hoe vettiger, hoe
prettiger - scoutslokalen: 9u45-12u
Vandaag gaan we een echte scoutsactiviteit doen!
Het is tijd voor hoe vettiger, hoe prettiger! Doe je

slechtste kleren maar al aan!
13 november - Marginale

sportvergadering - scoutslokalen:
9u45- 12

Knoop je sportschoenen maar al vast, trek je neon
roze beenwarmers aan en haast je naar de scouts

want het is tijd voor de marginale sportvergadering!

20 november - Truffelslag -
scoutslokalen: 13u- 17u

Het is weer de lekkerste tijd van het jaar! We gaan
truffels verkopen! Neem allemaal een mandje of zak

of karretje mee om truffels in te dragen!

25 november - Filmavond -
scoutslokalen: 18u- 20u

Vrijdagavond is het tijd om even te relaxen na een
drukke eerste 2 maanden, daarom gaan we samen

film kijken op de scouts! Wij voorzien een kleine
snack en drinken, jullie moeten alleen een lekker

warm dekentje meenemen!4 december - Sinterklaas -
scoutslokalen: 9u45- 12u

Het is hoog bezoek vandaag! De Sint is in het land en
hij komt op bezoek op de scouts! Ben jij wel braaf

geweest dit jaar?



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Zondag 6 november: 9u45 -12u 
(Scoutslokalen) 

Vandaag spelen een Dorpspel 
hoe goed kennen jullie 
Wijnegem al? 
 

Zondag 13 november: 9u45 -
12u (Scoutslokalen) 

Marginale sportvergadering 
deze keer moge jullie het 
scouts uniform eens in de 
kast laten liggen! 

     
  

 

 

Zondag 20 november: 13u-17u 
(Scoutslokalen) 

 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 25 november 
grote welpen casino avond 19u-21u  
(scoutslokalen) 

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! 

 

Zondag 4 december 
(scoutslokalen) 
Zijn jullie braaf geweest dit 
jaar? 
Vandaag komt de sint uit 
Spanje om jullie te bezoeken! 



                      Bandar-log  

   

  Ontbijtvergadering 

Zondag 06 november: 
9:45 - 12u 

De leiding heeft een verrukkelijk 
ontbijtje voor jullie in petto. Niet te 
veel voordien eten dus, want er komt 
nog veel lekkers aan.  

 

 

Ladder competitie 

Zondag 13 november 
9:45 – 12u 

Het is weer eens tijd voor een 
competitieve strijd naar de top. 
Daag elkaar uit en stijg zo beetje per 
beetje naar een overwinning. 
 

Truffelslag 

Zondag 20 november 
13:00 - 17:00 
 
Vandaag gaan jullie samen met de 
Sionie je beste verkoop skills weer 
eens boven halen. 
Vergeet ook zeker niet om iets mee te 
pakken zodat we meer truffels kunnen 

 
 

 

We vliegen de maand november in met Halloween en 
vallende bladeren   



 
Casino avond 

Vrijdagavond 25 november: 
19:00 – 21:00 

Vrijdagavond gaan we weer samen 
met de Sionie een onvergetelijke 
avond tegemoet. Money Money 
Money! Zet jullie pokerfaces maar al 
op, want er gaat veel verdient 
worden vanavond. 

 

Sint vergadering 

Zondag 04 december: 
9:45 – 12u 
O wie klopt daar kinderen? 
Het is de goede Sint, zet dus maar 
allemaal jullie schoentje klaar en 
vergeet zeker ook geen tekening te 
maken. Zijn jullie braaf geweest? 

Shere Khan 

Malchi 

 

Kaa 

aKela 



TOTEM 
 NOVEMBER

De herfstmaanden zijn begonnen en de derde
maand van het scoutsjaar is in volle aantocht. Een
nieuwe maand vol scouteske activiteiten en een

leidingsteam dat er weer ten volle tegenaan wil gaan! 

Zondag 06 novermber:
9u45 -12u Scoutslokalen 

Vandaag gaan we Wijnegem nog
eens onveilig maken met een mega-
leuk dorpspel. Trek jullie
stapschoenen maar aan, want die zal
je nodig hebben!

DORPSPEL

VERRASSINGS-
VERGADERING

JOKA'S NOORD

Zondag 13 oktober:   
 9u45 -12u Scoutslokalen 

Een verrassing blijft maar zo goed
als je het niet verteld, dus kom zeker
naar deze vergadering om te
ontdekken wat de leidng nu weer in
petto heeft voor jullie...

Zondag 20 november:           
13u - 17u  

De truffelslag is weer helemaal
terug van weggeweest. Vandaag
zetten we Wijnegem nog eens op
zijn kop met onze overheerlijke
truffels. Haal jullie beste
verkoopskilss uit de kast en neem
zeker nog iets mee om al de
truffels mee te kunnen vervoeren.

TRUFFELSLAG



November is weer voorbij gevlogen! Volgende maand hebben
we weer allerlei leuke en zotte activiteiten in petto waaronder

Sinterklaas en het kersfeestje!!
Tot volgende maand!

Vrijdag 25  november:   
 18u45 -21u
(Scoutslokalen) 

Vrijdagavond! Dan is het tijd om
samen een film te zien! Niets is
beter dan met zen alle gezellig in
de zetel te kruipen, met een hapje
en een drankje, gevolgd door een
topfilm! Tot dan!

Zondag 04 december:           
9u45 - 12u
Vandaag komt de Sint langs. Zet
jullie beste beentje voor en wie
weet wordt jij die dag wel
beloond door Sinterklaas.
Hebben jullie ook al goesting in
al dat lekkers, maak dan zeker
een tekening of mooie brief voor
Sinterklaas.

FILMAVOND

SINT-
VERGADERING

Laurens
Alejandro

Nora

Joke Jef



Totem november

Liefste Joka's, haal je beste
verkoopspraatje al maar
boven om het record truffels
verkopen te verbreken dit
jaar! Jullie worden om 13u
op de scouts verwacht. En
de vergadering eindigt om
17u. 

20/11 Truffelslag

Wacht nog eventjes met
ontbijten vandaag want de
leiding voorziet voor jullie een
heerlijke verrassing. Neem
allemaal 3 euro en jullie goed
humeur mee :)

6/11 Ontbijtvergadering 

Wat we exact gaan doen is
nog een verrassing..

13/11 Het grote
klakkenbuizen spel



Dress to impress voor deze
vergadering want het is
casino night. Ben jij de leiding
te slim af? Ga je voor het
grote geld? Of kom je voor
de sfeer en gezelligheid? 

25/11 Casino (19-21u)

Het is weer zo ver: de sint
komt naar de scouts! Of jullie,
onze lieve joka'tjes braaf zijn
geweest dit jaar zullen we
snel horen.. 

4/12 Sint vergadering 

Linde
EmmaSeppeThijs Thibau



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOGIVERS 

Jippie, de herfst is in het land! Dat betekent dat het tijd is voor een fantastische tweede scoutsmaand      

28/10-30/10 weekend 

Van vrijdagavond tot zondagmiddag 

gaan wij ons samen een weekend 

amuseren! Meer info vind je in de brief 

op de site! 

Zondag 6/11 

We beginnen de maand met een leuk en 

spannend “wie is het” spel! Wat dit juist 

inhoudt zien jullie dan      

Zondag 13/11 

SCHILDENSPEL! Spreekt voor zich, neem 

allemaal jullie mooiste schild mee!  



 

 

 

Zondag 20/11 in de namiddag  

(uren worden nog doorgegeven) 

Vandaag is het truffelslag! We trekken 

Wijnegem door met onze mooiste 

glimlach om lekkere truffels te verkopen. 

Zondag 27/11 

Vandaag spelen we jachtseizoen. Trek 

goede loopschoenen aan want het gaat 

vermoeiend worden! 

Zondag 4/12 

De Sint komt op bezoek! Wij verwachten 

vandaag brave en flinke jogivers! 

Dat was het alweer voor deze maand! 

 Toedeloeeee xxxxxxxxxxx 

Toon 

Wout 

Bram 

Marie 
Ella 

Emelie 



6/11 Desserten vergadering 9u45-12u 

Maak allemaal jullie favoriete dessertje en breng die 
zondag voormiddag mee. 

Wij zijn benieuwd naar jullie bak kunsten! 

20/11 Truffelslag 13u-17u 

Zoals elk jaar TRUFFELSLAG! 

Doe uw perfect uniform aan, bottinen zijn ook aan te 
raden en neem die goede verkoop glimlach mee! 
 
Ps: neem karren, tassen mee om de truffels te dragen 

13/11 Wereldrecord vergadering 9u45-12u 

Ga op zoek naar gekke wereld records en dan 
proberen we die te verbreken tijdens onze 
vergadering! 

Hieronder al 2 voorbeelden 
 

Wie kan er 
luider blaffen 
dan deze 
hond? 

Wie doet 
deze gekke 
man na? 

 
 

NOVEMBER 
 

Joepie! Nieuwe totem 
 

We communiceren ook via WhatsApp, laat iets weten moest je nog niet in deze groep zitten! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simon Keanu  Kasper Lukas Linde Saar 

X3 Jullie leiding 

4/12 Sinterklaas 9u45-12u 

Wij hebben de sint uitgenodigd om langs te komen! 
Wees maar flink in uniform en op tijd  

26/11 Giverquizzzz 

We gaan geld inzamelen voor ons kamp! 
Exacte uren gaan we nog met jullie communiceren 
maar weet dat dit een grondige opbouw en afbouw 
nodig heeft. We laten zeker op tijd de exacte uren 
weten 😊😊 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jins 

4-5-6 november 

We gaan op takweekend aaaaaa, 

spanningen alom.  

Om dit goed te laten verlopen hebben we 

een mooie brief geschreven waar alle info 

in staat. Als je deze nog niet hebt, check 

whatsapp!  

Be there or you’re hoofd wordt afgehakt 

aangezien het middeleeuwenweekend is 

X_X 

10 november: 20u - … 

Na een spetterende start is het tijd voor 

ons tweede jincafé! Dit thema is sinds 

de geboorte van Baden Powell een 

traditie: WERELDOORLOG 

JINCAFÉ. Dit ter ere van de 

wapenstilstand die de dag erna volgt. 

Voor die gelegenheid heffen en 

schenken wij het glas voor leiding en 

stam (en hopelijk nog is de Jens?).  

Duid zeker aan in Spond of je er bent 

voor jincafé en/of opruim! We 

verwachten dat degenen die vorige 

keer niet kwamen opruimen dit nu 

zeker wel doen.  

Dag lieve super formidastisch mega mooie jins 

Nee, niet K3 die jullie toespreekt maar jullie leiding die er kei veel goesting 

in heeft deze maand!!! We gaan in november lachen, dansen, te laat slapen, 

spellekes spelen, reizen, centen verdienen en nog veeeeel meer : D 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

20 november: 13u – 17u  

Vandaag is het eens centjes verdienen voor 

de groepskas in plaats van onze eigen kas, 

maar dat is ook nodig!  

We gaan deur aan deur truffels verkopen 

voor de truffelslag in de uiterste delen van 

Wijnegem waar de kapoenen niet mogen 

komen. Duid opnieuw aan in Spond of je 

komt of niet (kom je niet gaat elke leiding 

apart 5 minuten huilen……) 

26 november: avond (uren volgen) 

Vandaag gaan we integraal de quizprijs 

en consumptieprijs winnen om onze 

vriendjes en vriendinnen van de givers te 

steunen tijdens de giverquiz! Smeer uw 

brein maar goed in met wiskunde, 

onnuttige aardrijkskunde-weetjes en 

Amerikaanse presidenten van voor 1950 

want wij gaan voor niks minder dan de 

eerste plaats. 

Teams zullen we enige tijd op voorhand 

via whatsapp of Spond verdelen. CU 

then slimme jins! 

Voila sè, de totem zit er op voor deze maand. Maar geen zorgen, volgende keer zijn 

we er weer met meer vergaderingen! 

Peace out, uw jinleiding XXX 

Ps. Clara maakte de totem, vandaar de koeien. Volgende keer: egels of ezels, hangt 

van de mood af :3 

Caat en 

Klara 

jeff 

jeroen 


