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Voorwoord
Hallo totemlezers,
Hopelijk hebben jullie allemaal een onvergeetbare vakantie achter de rug en zijn
jullie helemaal klaar voor het nieuwe scoutsjaar!
Aangezien jullie lieve groepsleiding geen tijd heeft om voor jullie een voorwoord
te schrijven, zal het totemteam nog maar snel iets verzinnen.
Een paar algemene dingen:
De leidingsverdeling:
Kapoeneneleiding: patrijs, sika, Cajsa en kiang
Welpenleiding: wouw, adelaar, stern en sneeuwstormvogel
Jonggiverleiding: wiko, fennek, wezel, serval en bizon
Giverleiding: lynx, panda en tarbagan
Groepsleiding: saki en wouw
Het uniform:
Kapoenen en welpen moeten een groene trui en een groene broek dragen
Jonggivers en givers een beige hemd en een groene broek.
Iedereen een das
Afbellen: (zeer belangrijk)
Het is niet leuk om vergaderingen voor te bereiden als er dan maar de helft (of
soms niet eens) van de leden komt opdagen. Daarom op tijd afbellen bij de
takleider/takleidster van elke groep.
De eerste vergadering is voor iedereen op 25 september en is een
groepsactiviteit, nl. de overgang
Dit zijn de belangrijkste dingen en moest ik iets vergeten zijn, zal het zeker in
het volgende voorwoord staan dat geschreven zal worden door de groepsleiding!

Het totemteam
Sika en stern

Ons avondlied.
( voor degene die het na al die scoutjaartjes nog altijd niet kent!)
O Heer, d’avond is neergekomen,
De zonne zonk, het duister klom ;
De winden doorruisen de bomen,
En verre sterren staan al nom…
Wij knielen neer om U te zingen,
In ‘t slapend woud, ons avondlied.
Wij danken U voor wat w’ ontvingen,
En vragen, Heer, verlaat ons niet !
Scouts en leiders knielen wij neder,
Door de stilte weerklinke onze beê…
Luist’rend fluist’rend kruinen mee,
En sterren staren teder…
Geef ons, Heer, zegen en rust en vrêe !

Hallo allerliefste kapoentjes, de vakantie is alweer voorbij (snif snif…) en jullie moeten
allemaal terug of voor de eerste keer naar school. Maar dit nieuwe schooljaar brengt ons ook
weer een ……… nieuw scoutssjaar!! Dit jaar zullen wij weer spetterende vergaderingen voor
jullie voorbereiden ☺

Zondag 25 september
Overgang; we nemen afscheid van al onze tweedejaarskapoenen en verwekomen al de nieuwe
kapoentjes!

Zondag 2 oktober
We gaan kennismakingspelletjes spelen zodat we al onze nieuwe kapoentjes goed leren
kennen en jullie mogen ook allemaal een vriendje of vriendinnetje meebrengen! Daarna als
jullie elkaars namen (eindelijk) zullen onthouden hebben gaan we een groot bosspel spelen.

Zondag 9 oktober
We hopen op nog wat mooi weer in oktober en gaan bal en pleinspelen doen in het park

Zondag 16 oktober
Ik ben niet bang van de boze wolf, boze wolf,…. Als je weet hoe dit verder gaat: zeker
afkomen en als je het niet weet ook!! We gaan een sprookjesparcours doen en jullie mogen
jullie allemaal verkleden.

Zondag 23 oktober
we gaan koken!!! Jullie moeten wel al middaggegeten hebben maar misschien moeten jullie
mama en papa niet te veel eten voorzien voor ‘savonds.

Zondag 30 oktober
Laatste zondag van de maand: geen vergadering.

Zo dat was heel de boterham voor september en oktober.
Nog even in herinnering brengen:
1) Jullie mogen geen vieruurtje meebrengen: daar zorgt de leiding voor.
2) Steeds afbellen als je niet kan komen!!!
3) Afbellen doe je bij de takleidster, dit jaar is patrijs takleidster.
4) Als jullie vragen hebben, aarzel dan niet om deze te stellen.

Tot binnenkort!
Jullie leiding
Patrijs
Sika
Kiang
Cajsa

roosje007@hotmail .com
elinedevooght@hotmail.com
jan_c_@hotmail.com
cajsa_tonoli@hotmail.com

02/511.88.10
02/672.23.22
02/215.43.77
02/269.9661

0497/02.08.52
0486/83.90.76
0485/64.75.73
0474/48.64.44

Ondeugendste welpen,
Na 2 maanden rust, is het weer tijd om het scoutsjaar op gang
te schieten! Toffe vergaderingen, spannende weekends, een te
gek kamp,…
We wuiven de oudste welpen en twee leidsters uit; Rikki-TikkiTavi en Akela. Naast de nieuwe kapoentjes verwelkomen ook
twee nieuwe leidsters Baloe en Raksha.
We gaan alvast een goedgevulde eerste maand tegemoet:
Zondag 25 september: Om het jaar goed te starten vliegen we er
meteen in met de alom bekende overgang van de Reynaert-Beatrijs!
Zondag 2 oktober: Breng vriendjes mee naar de scouts, zodat we met
hen kennis kunnen maken.
Zondag 9 oktober: Trek je vuile kleren maar aan en bereid je voor op
een levensechte paracommando. We gaan naar het park om ons te
harden voor de winter.
Zondag 16 oktober: Guinness Book of Records. Iedereen kent het boek
wel, vol gekke records, rare gebeurtenissen. Vandaag zullen we ook
proberen van in dat beroemde boek te komen.
Zondag 23 oktober: STADSPEL!!! De goden zijn kwaad, probeer hen
tevreden te stellen en jullie zullen misschien gespaard blijven van alle
kommer en kwel. Anders zal je de plagen van Egypte aan den lijve
ondervinden. Afspraak om 10 uur aan het lokaal, met een tramkaart of
abonnement (gratis af te halen bij de MIVB) en een picknick.
Afspraken voor het HELE jaar:
Afbellen (naar Akela) als je niet kan
Kom in pikfijn uniform (verder in de
het perfecte uniform uitziet en waar
worden).
De vergaderingen beginnen om 14u
staat het wel vermeld in de totem.

komen.
totem vind je een tekening hoe
de kentekens moeten genaaid
en eindigen om 17.30u, zoniet

Een stevige linker en een leuk scoutsjaar gewenst!
Akela (Kwinten Boels)
Bagheera (Sarah Melsens)
Baloe (Emily Bouché)
Raksha (Anneleen De Vooght)

ikke_kwinten@hotmail.com
ª0472/240.310
sarah_melsens@hotmail.com ª0494/212.508
emeliken@hotmail.com
ª0472/535.044
anneleendevooght@hotmail.comª02/672.23.22

Jawel, jawel, de vakantie is reeds voorbij en school is al een hele poos bezig… Jullie zitten
waarschijnlijk te popelen om terug te herbeginnen met de scouts! (Nu horen jullie allemaal
ja te knikken...) Ik zie het al voor mij, de eerste vergadering, allemaal dolenthousiaste
leden die in perfect scoutsuniform toekomen en dan de patrouillekreten zo luid als ze
kunnen uitkramen. In de loop van de vergadering halen ze allen hun beste kantjes boven
en stoefen ze met wat ze deze vakantie zoal gedaan en gezien hebben... ☺ Jaja die lieve
leden toch...
Deze maand (september) zal de kortste scoutsmaand van het jaar worden. Desalniettemin
wordt het super mega kei leuk!! OvErGaNg!!!!!!
De planning van oktober zal op de site geplaatst worden.
Zondag 25 september: Naar jaarlijkse gewoonte: overgang! Trek zeker niet je allermooiste
kleren aan (hoewel dat het de eerste vergadering is:) en bereid je voor op een (letterlijk en
figuurlijk).spetterende vergadering!
Zondag 2 oktober: Houd deze datum ook zeker vrij, we trekken er dan allen samen op uit
naar HOFSTADE Voor meer informatie kijk maar bij de givers.
Voor de volgende data in oktober raadpleeg dan zeker de scoutsite!
(www.reynaert-beatrijs.tk)
Greeeeeeeeeeeetz xxx
Fennek(Marian Vermote): 0494/45.48.74
Wezel(Nicolas Janssens): 0494/85.42.59
Serval(Karin Melsens): 0499/39.11.89
Wiko(Nele Callaert): 02/215.43.77

!!!!!!!!!!!!!!!!!!GIVERS!!!!!!!!!!!!!!!!!
EN dan spelen we nu: DE GROTE NIEUWE NIEUWE LEIDINGQUIZZ!!!
1) de nieuwe giverleiding is:
a. superhip en megacool
b. ongelofelijk saai en oliedom
c. Oerlelijk en zonder sex-appeal
2) Hun lievelingsliedje is:
a. “De samsonrock”
b. “alle kleuren van de regenboog”
c. “Chevaliers de la table ronde”
3) hun favoriete bezigheid is:
a. Languit in de zetel voor de tv liggen
b. Feliiiiiiiiiiiiiiiiix!!!
c. De nieuwste uitgave van de dikke Van Dale van buiten leren.
4) Hun lievelingsgerecht is:
a. Kaviaar met pruimen
b. Sossis boven het vuur
c. Alles
5) Wij zijn:
a. M/V met talent
b. V/V/V met pit
c. V/M/V met stijl

Het maandprogramma:
Zondag 25 September: Overgang!!!!! Iedereen aanwezig!
Zondag 2 OKTOBER: Jeugdsportival! Iedereen is om 8.40u aan het lokaal, en iedereen is OP TIJD!! Want anders missen we de
bus….. We zijn rond 17.30u terug aan het lokaal, het precieze uur laten we jullie 25/09 weten (dus moet je zeker naar de
overgang komen….)
Breng een picknick mee!!
Zondag 9 Oktober: 2 van jullie fabeltastische leiding is jarig, en dat gaan we vieren!
Zondag 16 Oktober: Dagvergadering!! Afspraak om 9u in de grote hal van het centraal station, tegen 18u terug in het station! We
spelen een mysterieus stadsspel in een onbekende stad…
Zondag 23 Oktober: Let’s go swimming in the water… Breng je zwempak, abonnement en 2.5euro mee!!! We spreken af op het
normale uur, en zijn ook op het normale uur terug!
Zondag 30 Oktober: Nu is het tijd om je huiswerk te maken en eens goed uit te rusten…
Hier kan je ons bereiken!
Fantastische leider nr 1: 0486/69.02.05
Fantastische leider nr 2: 0485/61.66.22
Fantastische leider nr 3; 0498/72.38.54

kooktips vooraf:

1) Lees eerst het recept helemaal door en zorg
dat je alles begrijpt. Wat je niet begrijpt
vraag je aan iemand anders. Zorg dat je ook
weet hoe alles in de keuken werkt.
2) Doe je zelf de boodschappen, maak dan op
voorhand een duidelijke boodschappenlijst
met de juiste hoeveelheden.
3) Zet altijd alles klaar op voorhand. Zowel
materiaal als ingrediënten.
4) Begin in een propere keuken met propere
tafels. Stal alles duidelijk uit zodat je alles
duidelijk voor je ziet. Zorg dat alles
klaarstaat in de juiste hoeveelheden als je
begint te koken.
5) Was altijd je handen vooraleer te beginnen.
Ook regelmatig tijdens het koken.
6) Draag ook altijd een schort. Zo kan je
gemakkelijk je handen afvegen zonder je
kleren vuil te maken.
7)Probeer om al tijdens het koken wat af te wassen. Bijvoorbeeld wanneer er iets aan het
opwarmen is. Uiteindelijk moet toch alles afgewassen worden. Afwas en opruim hoort
net zo goed bij het koken als bijvoorbeeld groenten snijden of vlees bakken. Het is voor
niemand leuk om in een keuken te komen die vol vuile borden en potten staat.

BROWNIESANDWICH MET IJS
Voorbereidingstijd: 20 minuten
Bereidingstijd: 40 minuten
Voor: 6 personen

Wat heb je nodig?
-

1l vanille-ijs, iets zachter gemaakt
125g boter, in stukjes
185g goede pure chocolade, gehakt
1 kop (250g) basterdsuiker
2 eieren, losgeklopt
1 kop (125g) bloem, gezeefd
½ kop (60g) gehakte walnoten
cacao, voor het bestuiven

Hoe maak je het?
1) Verwarm de oven voor op 180°C. Bekleed een bakplaat met bakpapier en spreid
het ijs in een rechthoek van 15x20cm uit. Bedek het oppervlak met bakpapier en
vries het weer in. Vet een bakblik van 20x30cm in en bekleed de bodem met
bakpapier: laat de 2 lange zijden overlappen.
2) Doe de boter en chocolade in een vuurvaste kom. Breng in een pan 5cm water aan
de kook en haal hem van het vuur. Zet de kom boven de pan, hij mag het water
niet raken, en roer tot de chocolade gesmolten is. Haal de kom weg en laat het
mengsel iets afkoelen. Roer de suiker en eieren erdoor, zeef de bloem erdoor en
voeg de walnoten toe. Roer tot alles net is gemengd. Schenk het beslag in het blik
en strijk het oppervlak glad. Bak de brownie in 30min. stevig. Laat hem afkoelen
in het blik en haal hem eruit met het bakpapier.
3) Snijd de brownie in 12 porties en het ijs in 6 porties. Leg het ijs tussen 2 stukken
brownie en bestrooi ze met cacao.
4) SMAKELIJK!!

De zoekertjes is één van onze nieuwe rubrieken in de totem. De bedoeling is dat
jullie hier dingen kunnen vragen of zoeken die verband hebben met de scouts.
Jullie moeten dit gewoon opsturen naar
anneleendevooght@hotmail.com
elinedevooght@hotmail.com
de zoekertjes voor deze maand:
scoutsbroeken
kort maat 164/ 14jaar 5€
lang maat 164/14 jaar 5€
lang maat 176/16 jaar 5€
Indien u geïnteresseerd bent in één van deze broeken bel sika of stern
(02/672.23.22) of mail naar bovenstaande adressen

Dikkerie dok
Dikkerie dikkerie dok
De muis zat op de klok
De klok sloeg één,
De muis verdween
Dikkerie dikkerie dok

Als je een gedichtje, mop, foto, … in de totem wil zien verschijnen stuur het ons
dan gewoon op!

