
                ---TOTEM AKABE---- 
12/03 – diertjeswandeling  
Locatie: scouts  
Uur: 10u – 12u15  
Doe je beste wandelschoenen al maar aan, 

want we gaan een dierenwandeling maken! 

Samen gaan we kijken naar geitjes, pony’s, kipjes...  
 

 

 

 

 

26/03 – jeugdshake  
Locatie: later meer info  
Uur: 13u – 16u30  
Vandaag hebben we een extra speciale 

activiteit! Samen met de chiro doen 

we een groot spel met de jongste 

takken van de scouts. Superleuk!   

1-2 /4 – groepsweekend  
Het is weer zover: we gaan op 

groepsweekend! Samen met heel de 

scouts trekken we erop uit en doen we 

allerlei activiteiten! Wij blijven 1 nachtje 

slapen. Een brief met meer informatie over 

de locatie, het thema, uren,.. komt er zo snel mogelijk 

aan!  

22/4 – casinoavond  
Locatie: scouts 
Uur: 19u-21u  
Trek je mooiste pak of kleedje al maar 

aan, want het is casino avond! We 

leren jullie de fijnste kneepjes van het 

vak op deze chique avond!  

Fleur  Jens  Evelien Arthur 



KAPOENEN
MAART

Zondag 5 maart - 9u45-12u
Scoutslokalen

Ruig en rustig
Vandaag splitsen we de groep op en mogen jullie zelf
kiezen of je iets ruig of rustigs doet! Wil je liever binnen
gezellig knutselen of buiten actief gaan spelen?

Zaterdag 11 maart
Meer info volgt via mail

Districtsactiviteit
Deze week gaan we op zaterdag samen met de kapoenen van de

andere scoutsen van ons district spelletjes spelen!
Meer info over de locatie en uren volgt nog via mail.

Zondag 19 maart - 9u45-12u
Scoutslokalen

Verrassingsvergadering
De jins hebben deze week een vergadering voor

jullie gemaakt, maar we vertellen nog niet wat deze is.
Zijn jullie benieuwd? Wij hebben er alvast zin in!

Zondag 26 maart - 13u-16u30
Park van Wijnegem

Jeugdshake
Deze vergadering gaan we iets speciaal doen! We begraven de strijdbijl

met de chiro en gaan samen een spel spelen!

Vrijdag 31 maart - zondag 2 april
Groepsweekend

De paasvakantie nadert en dat betekent dat het
weer tijd is voor een scoutsweekend!



Deze keer gaan we niet alleen met de kapoenen, maar met de hele groep
samen op weekend!
Meer info volgt in de weekendbrief!

Han��

Tam���� Fi�n Mor���� Luk�� Jon��



  

Bandarlog 

05/03: Stoelenvergadering!!! 

De allereerste stoelenvergadering in de 

historie is een feit!  

Deze vergadering draait volledig rond 

stoelen, vreemd hè? 

We spelen de leukste stoelen-spelletjes. 

Benieuwd? Zeker afkomen!!!  

12/03: Marginale sportvergadering!!!! 

Marginaleeee!!!!!!!!!! 

Trek je meest marginale sportoutfit aan 

en drink nog snel even een sportdrank, 

want het wordt een fenomenale 

marginale sportvergadering!!! 

Neem ook zeker een kussen mee (dit 

gaan we gebruiken als dikke buik)!! 

 

19/03: Jinvergadering 

Vandaag hebben de Jins een 

spetterende vergadering voor ons 

ineen gestoken. De Jins is de oudste 

groep van de scouts en ze komen bij 

ons al eens proeven van het leiding 

zijn! 

Zijn jullie net zo benieuwd naar het 

spel als jullie? 



 

 

26/03: jeugdshake  13u-16u30!!! 

Jeugdshake, wat houdt het in?  

Je speelt samen met je leeftijdsgenoten van de 

Chiro (de Speelclub) een fantastisch spel dat de 

leiding van de twee jeugdbewegingen samen 

hebben gemaakt. 

We openen de vergadering met alle Scouts en 

Chiro aan de villa in het park, hier kan je 

nadien je welp ook weer komen halen. 

31/03 - 02/04: 

Groepsweekend!!!! 

Met heel de scouts op weekend, 

kei plezant!!!! 

Alle info volgt nog!! 

Zeker inschrijven!! 

En zo is maart alweer verjaard! Tot in april! 

          Shere Khan          Kaa               Akela        Malchi 



ToTem Sionie 

 

Zondag 12/3 van 9u45-12u00  

neem allemaal jullie leukSTe 
vriendjeS en vriendinneTjeS 
mee naar de ScouTS. WanT hoe 
meer Zielen, hoe meer vreugde. 

 

(P.S. je kan diT Weekend ook komen Smullen van de 
heerlijke SPagheTTi die de jogiverS hebben gemaakT. 
meer info hierover STaaT in de brief oP de WebSiTe.)  

 

Zondag 19/3 van 9u45-12u00 

vandaag organiSeren de 
SuPerToffe jinS die al 3 Weken 

mee leiding geven een 
veraSSingSacTiviTeiT.  

SPanneeeeeeend!!! 

Zondag 26/3 van 13u00-16u30 

de gemeenTe organiSeerT een jeugdShake meT al de 
leden van ScouTS en chiro Wijnegem. Zie daT jullie meT 
Zoveel mogelijk aanWeZig Zijn om Te beWijZen daT Wij de 
leukSTe jeugdbeWeging Zijn. jullie Worden verWachT oP 
de Wei aan de villa in heT Park.  

 

 

 



groePSWeekend!!! 
Schrijf jullie Zeker oP Tijd in voor heT fanTaSTiSche 
groePSWeekend. heT gaaT door van 31/3 ToT 2/4. verdere 
informaTie volgT nog in de brief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabaqui                  bagheera 

 

 

 

 

 

 

 

                           jacala               rakSha         baloe        

 



Jokas Noord 

  

Het wordt lente!  

We gaan daar eens goed van genieten! 

Bosspel 

5 maart – 9.45u tot 12u 

Hebben jullie zin om nog eens stevig te 

rennen en de strijd aan te gaan in een 

megasuperduper leuk bosspel? Doe dan 

zeker goede schoenen aan en vergeet 

geen drinkenbus. 

Reisje rond de wereld 

12 maart – 9.45u tot 12u 

We gaan zoals vroeger nog eens is een 

nostalgisch idee gebruiken. Vandaag is het 

reisje rond de wereld! Je zal er wel snel 

achterkomen wat we nu juist allemaal 

gaan doen. 😉 

Jins vergadering 

19 maart – 9.45u tot 12u 

Vandaag hebben onze jins een kei toffe 

vergadering in elkaar gestoken! Zijn jullie 

ook zo benieuwd? Zeker komen is de 

boodschap!!! 



Jokas Noord 
 

 

  

Jeugdshake 

26 maart – 13u tot 16.30u  

Afspreken aan de villa in het park 

We gaan vandaag eens een leuke 

namiddag spenderen met de chiro! We 

spelen samen een spel met de Rakwi 

groep. Verzamelen doen we dus aan de 

villa in het park van Wijnegem. 

Groepsweekend 

31 maart tot 2 april  

Verdere info over het groepsweekend zal u 

terug kunnen vinden in de brief. Op tijd 

inschrijven en zeker niet te laat komen! 

Charlotte 

Anna 

Xander 



 

TOTEM
MAART

5/03 - LADDERCOMPETITIE

DEZE ZONDAG GAAN WE
WIJNEGEM VERKENNEN OP
WIELTJES.
NEEM ALLEMAAL IETS MEE
WAAROP JE JE GOED KAN
VERPLAATSEN.

DEZE ZONDAG GAAN WE
WIJNEGEM CITY ONVEILIG
MAKEN MET EEN EPIC
DORPSPEL! 

31/03 - 02/04 GROEPSWEEKEND
DIT WEEKEND GAAN WE OP
GROEPSWEEKEND!
WIJ KIJKEN ER ALVAST NAAR UIT EN HOPEN
JULLIE VOLTALLIG AANWEZIG TE ZIEN! MEER
INFO VOLGT IN DE WEEKENDBRIEF.

12/03 - ALLES OP WIELTJES 

26/03 - DORPSPEL

VANDAAG NEMEN JULLIE HET
TEGEN ELKAAR OP IN EEN
STRIJD OM DE EERSTE PLAATS. 
HAAL JULLIE COMPETITIEVE
ZELF NAAR BOVEN!

19/03 - SPEL JINS  
VANDAAG MAKEN DE JINS EEN
SPEL VOOR ONS. 
WAT WE JUIST ZULLEN DOEN IS
NOG EEN VERRASSING..

Linde

Emma

Thijs

Jonas

Thibau

Seppe



Bram   Toon  Emelie  Wout  Marie  Ella 

Jogivers 

Spaghettislagvergadering 5/03: 

9u45-12u00 

Vandaag gaan we enkele 

voorbereidingen treffen in verband 

met onze spaghettislag! Allen 

aanwezig dus! Spaghettislag! 10/03-12/03: 19U 

We verwachten jullie allemaal talrijk 

aanwezig op onze spaghettislag 

zodat we die centjes voor ons kamp 

kunnen inzamelen! Verdere info 

staat op brief! Verplichte 

aanwezigheid! 

Dauwtocht: 18/03: 6u30-8u30 

Vandaag gaan we vroeg uit de veren 

en verkennen we de bossen van 

Wijnegem tijdens de stille uurtjes! 

Jeugdshake: 26/03: 13u – 16u30 

Vandaag spelen we een spel samen 

met de Chiro en gaan we laten zien 

dat wij de beste jeugdbeweging zijn! 

Verdere info volgt nog! 

Groepsweekend: 31/03-2/04 

Dit weekend is ons bekend 

groepsweekend. Verdere info zal 

verschijnen via een brief! 



Linde

Saar

Kasper

Lukas

Simon

Keanu

5/03 | 9:45 - 12:00 | Derdejaarsvergadering 
Ian, Lukas, Sam, Nele en Mats hebben een 
geweldige vergadering voorbereid. Allemaal 
afkomen is dus de boodschap!

12/03 | 14:30 - 18:30 | Spaghettislag
Verplichte vergadering, vele handen maken licht 
werk. Daarom vragen we om allemaal aanwezig te 
zijn om mee de spaghettislag af te breken.

19/03 | 9:45 - 12:00 | 
Derdejaarsvergadering Reno, Noea, Rob, Floor, 
Loes en Gloria hebben een fantastische 
vergadering voorbereid. Allemaal afkomen is 
aangeraden!

26/03 | 13:00 - 16:00 | Jeugdshake 
Marktplein
Secret code:
Glw zdv frpsohwh wlmgyhuvsloolqj, Jhhq qxwwljh 
errgvfkds. Zdv wh oxl rp hhq whnvwmh wh vfkul-
myhq rp gh mhxjgvkdnh wh ehvfkulmyhq. ;)

Givers

31/3 - 2/4 | Groepsweekend
Zoals elk jaar gaan we op groepsweekend. 
Brief met extra informatie volgt nog.




