
 

       Totem  
 
      Afgiftekantoor: Oudergem 
      Verschijnt maandelijks: november 2005 
      Uitgezonderd juli en augustus 
      Verantwoordelijke uitg.: 

 Eline en Anneleen De Vooght  
      G. Merjaylaan 32 
      1160 Oudergem  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VVKS REYNAERT  VVKM BEATRIJS 
            B12/12S              B12/B13m 
 
 



Voorwoord 
 

 

Dag vriendjes, vriendinnetjes en oudertjes, 
 
De leiding heeft enkele belangrijke dingen te vertellen! 

1) vanaf dit jaar worden er geen leden meer aangenomen die franstalig zijn thuis, en 
naast de scouts nergens anders in aanraking komen met het nederlands. Dit is 
noodzakelijk voor een vlotte scoutswerking en een goed sfeer in de groep! 

2) De kampfoto’s worden vanaf dit jaar niet meer afgedrukt maar in digitale vorm 
doorgegeven aan de ouders. Dit is veel goedkoper en vooral veel gemakkelijker.  
PRIJS:  5euro voor 1ste cd 

 3euro voor 2de 

 3de gratis 
 

Inschrijvingsformulier voor bestelling FOTO-CD: 
 

Naam familie:……………………………….. 
Wenst CD met   foto’s van de  O Kapoenen 
      O Welpen    (aankruisen a.u.b) 

O Jonggivers   
      O Givers 
 
AF TE GEVEN AAN DE TAKLEIDSTER(-der)  !! 
 
 
 
 

20 November = FOTORECEPTIE!! 
 
 

Receptie in de kerk, de cd’s met de foto’s kunnen dan afgeahaald worden! 
Er is ook tijd om even met de leiding te spreken 

OM 17 u 
 



Jaarkalender met alle activiteiten  
(kan eventueel nog aangepast worden 

 
 

Oktober   November   December   Januari   Februari 

  1   1   1 
geen 
vergadering 1   

vergadering 2   2   2   2   
  3   3   3   3   
  4   4 zwemmen 4   4   
  5   5   5   5 vergadering 
  6 vergadering 6   6   6   
  7   7   7   7   
  8   8   8 3-koningen 8   
vergadering 9   9   9   9   
  10   10   10   10   
  11   11 vergadering 11   11   
  12 takweekend 12   12   12 vergadering 
  13 takweekend 13   13   13   
  14   14   14   14   
  15   15   15 ijsschaatsen 15   
vergadering 16   16 avondvergadering 16   16   
  17   17   17   17   
  18   18 geen vergadering 18   18 groepsweekend 
  19   19   19   19 groepsweekend 

  20 
vergadering + 
fotoreceptie 20   20   20   

  21   21   21   21   
  22   22   22 vergadering 22   

vergadering  23   23 kerstfeestje 23   23   
  24   24   24   24   
  25   25 geen vergadering 25   25   

  26   26   26   26 
geen 
vergadering 

  27 
geen 
vergadering 27   27   27   

  28   28   28   28   

  29   29   29 
geen 
vergadering     

geen vergadering 30   30   30       
      31   31       
         
Schoolvakanties         

Weekend    
 
     



 
         
Maart   April   Mei   Juni   Juli 
  1   1   1   1   
  2 vergadering 2   2   2 zeevergadering 
  3   3   3   3   

  4   4   4 
geen 
vergadering 4   

vergadering 5   5   5   5   
  6   6   6   6   
  7   7 dagvergadering 7   7   
  8   8   8   8   

  9 vergadering 9   9   9 
geen 
vergadering 

  10   10   10   10   

 11   11   11 
geen 
vergadering 11   

 vergadering 12   12   12   12   
  13   13   13   13   
  14   14 vergadering 14   14   
  15   15   15   15   

  16 
geen 
vergadering 16   16   16 

geen 
vergadering 

  17   17   17   17   
 groepsfeest + 
giverfuif 18   18   18 

geen 
vergadering 18   

 19   19 avondvergadering 19   19   
  20   20   20   20   
  21   21 geen vergadering 21   21 KAMP 
  22 takweekend 22   22   22 KAMP 
  23 takweekend 23   23   23 KAMP 
  24   24   24   24 KAMP 

  25   25   25 
geen 
vergadering 25 KAMP 

geen vergadering 26   26   26   26 KAMP 
  27   27   27   27 KAMP 
  28   28 geen vergadering 28   28 KAMP 
  29   29   29   29 KAMP 

  30 
geen 
vergadering 30   30   30 KAMP 

      31       31 KAMP 
         
Schoolvakanties         
Weekend         

 
 
 



 Koekoek kapoentjes! 
 

De eerste scoutsmaand is alweer voorbij gevlogen! Op de overgang namen we  
afscheid van de kapoentjes die voortaan de welpen zullen vergezellen en 
verwelkomden we alle nieuwe kapoentjes!  
Oké, schuif die tafels en stoelen maar aan de kant, want hier volgt het 
olifantastisch programma voor de maand november! 
 
1/ Zondag 6 november van 14u tot 17u30: 
We spelen het grootse smeerlappenspel!! Als ik het heb over eieren, bloem, 
bruine zeep, crème frèsche, ... weet dan maar dat je dit zeker niet wilt missen! 
Dus haal die vuile kleren maar uit de kast!  
 
2/ Zaterdag 12 en zondag 13 november: 
Ons eerste takweekend van het jaar! Blader snel in deze totem, en ja hoor, u 
stoot op een heel blad met alle belangrijke informatie (waar?wanneer?hoe?...) 
over dit weekend. 
 
3/ Zondag 20 november van 14u tot 17u: 
Buiten wordt het alsmaar kouder, daarom houden we het vandaag rustig en 
warm: we  gaan knutselen en gezelschapsspelletjes spelen! De vergadering 
begint om 14u maar eindigt uitzonderlijk om 17u. Alle mama's en papa's 
worden immers uitgenodigd op een 'fotoreceptie' waar de leiding jullie nog eens 
zal voorgesteld worden, en de foto's van het kamp te verkrijgen zullen zijn. 
 
4/ Zondag 27 november: 
Laatste zondag van de maand, geen vergadering! 
 
Zo dit was het voor de maand november!  
Nog even ter herinnering, het uniform voor de kapoentjes bestaat uit: een groene 
(scouts)trui, een groene broek (of short in de zomer) en een das. 
Toedeloee en ik zie jullie graag op de vergaderingen! 
 
Als jullie om één of andere reden niet kunnen komen naar de vergadering, 
zouden wij het erg op prijs stellen moesten jullie verwittigen bij de takleidster; 
Patrijs, of voor  jullie vragen; jullie voltallig leiding: 
Patrijs roosje007@hotmail.com 02/511.88.10 0497/02.08.52 
Sika elinedevooght@hotmail.com 02/672.23.22 0486/83.90.76 
Kiang jan_c_@hotmail.com  02/215.43.77 0485/64.75.73 
Cajsa cajsa_tonoli@hotmail.com 02/269.96.61 0474/48.64.44 



 
 

Na alle dolle pret die we in de maand oktober hebben beleefd: 
de kennismaking, de paracommando opleiding, het record 
houden van vele dingen en de ontsnapping van de goden. Is het 
weer tijd voor een nog leukere maand (kan dat nog wel na al die 
dolle vergaderingen?) Natuurlijk kan dat wel want jullie toffe 
leiding heeft de hoofden weer eens bij elkaar gestoken en we 
hebben voor jullie een echt dol programma voor de maand 
november klaargestoomd!! We juichen al op voorhand. 
 
Zondag 6 november. 
De laatste zondag van de herfstvakantie en in deze stemming 
blijven we want we gaan naar het toneel. Joepie!!! Het stuk heet 
“Scoliozee d’Artrozee” en wordt gespeeld in de Beurschouwburg 
te Brussel. Dat wil dus zeggen dat iedereen zeker om 13.00u aan 
het lokaal staat (met een volle maag) omdat we daar op 
voorhand moeten zijn. De prijs bedraagt 5 € per persoon. Op 
voorhand afbellen bij Rakscha indien je niet kan komen (anders 
reserveren we verkeerde plaatsen!) dus liefst niet de dag ervoor! 
 
Zaterdag 12 en zondag 13 november. 
Een heel weekend lang dolle pret in Nedderokkerzeel. Voor meer 
informatie over de uren en het weekend thema zie blad weekend. 
 
Zondag 20 november. 
Een supperdelux bosspel! Nog nooit gehoord van de wortelgraver 
of de bladpikker? Kom dan maar gauw naar deze superdelux 
vergadering!!! 
 
Tot dolle vergaderingen. 
 
Akela (Kwinten Boels) ikke_kwninten@hotmail.com  0472/240.310 
Bagera (Sarah Melsens) sarah_melsens@hotmail.com   0494/212.508 
Baloe (Emily Bouché) emeliken@hotmail.com   0496/674.389 
Rakscha (Anneleen De Vooght) anneleendevooght@hotmail.com 0499/439.316 
 
 
 



Kapoenen en welpen weekend 
 
Thema: Dit jaar is ons jaarthema verdraaide wereld en om daar een beetje in te komen, is het 
thema van dit weekend UFO’S en buitenaardse wezens!! 
 
Waar? Scoutslokalen  

Bogaerdstraat 2a 
1910 Nederokkerzeel 
 

Wanneer? Jullie worden verwacht zaterdag 12 november om 9.15u aan het lokaal of indien 
u auto al vol zit met u eigen kinderen of indien u onderling hebt afgesproken verwachten 
wij u om 10u aan het hierboven vermelde adres. Voor de terugkeer analoog ofwel om 2u 
indien u rijdt ofwel om 2.30 aan het lokaal. 
 
Wat breng je mee? 
weekend-geld (15€) in een envelop met je naam op 
uniform  
matras, slaapzak, eventueel deken, slaapkledij (pijama enz.) 
zaklamp 
toiletgerief, handdoek 
lange broek, korte broek, t-shirt 
voldoende ondergoed, kousen 
dikke warme trui 
schoenen 
regenjas 
verkleedkledij 
pic-nic voor zaterdagmiddag 
en uiteraard jullie goed humeur!! 
 
Jullie lieftallige leiding 
Patrijs, Cajsa, Kiang, Sika, Akela, Baghera, Baloe en Rakscha 
 



 
Vervoersregeling weekend:  
 
Gelieve onderlinge strook in te vullen en af te geven op een vergadering of op te sturen naar  
Rozemien De Troch   OF Kwinten Boels 
Rapenstraat 18 bus 7   Leopold-III-laan 7 
1000 Brussel    1970 Wezembeek-oppem 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Ik ouder van ………………………………  kan naast mijn eigen kinderen nog  

O……….. kinderen meenemen zaterdagochtend, 
O………  .kinderen meenemen zondagmiddag , 
O  Rij met eigen kinderern, dus mijn auto zit vol. 

 
IK ouder van …………………....…. heb vervoer nodig voor mijn ……… kinderen voor  
 O    Zaterdagochten 
 O    Zondagmiddag 
 
 
 



Hey beste JONGGIVERS, september en november ging 
razendsnel voorbij. Jullie komen talrijk naar de vergaderingen, dat maakt het nog leuker. Blijf 
komen en kijk naar wat we voor jullie nog in petto hebben. En eindelijk trekken we weer 
samen om een gezellig en actief  weekend door te brengen. 
 
Zondag 6/11:   De temperatuur begint lichtjes te dalen, de bladeren beginnen los te komen, de 
vakantie klinkt al ver af. Maar laten we nog eens goed Zweten voor dat het helemaal te koud 
wordt… Afspraak om 14u aan het lokaal, met abonnement, het zou wat later dan 17u30 
kunnen zijn. 
 
Zondag 13/11: KNUTSELVERGADERING, wat klinkt het spannend. Komen is de 
boodschap. Het wordt echt spannend… je raad nooit wat we gaan bouwen. Het heeft 4 wielen, 
het is gemaakt om zo snel mogelijk te dalen… Gebruik je fantasie en pak wat nuttig materiaal 
mee. ☺  
 
19 & 20 november: Eindelijk “Takweekend”. Waar? Waarschijnlijk voor het laatst dit jaar, 
aan zee. Zee => zand => woestijn => warm => sluiers. Het Thema: SAHARA, breng gepast 
kledij mee. Afspraak zaterdag om 9u40 in de hall van het centraal station. Breng een 
enveloppe met 15€. We zijn zondag om 17u terug aan het lokaal met onze schoenen vol zand.  
Niet meteen weg gaan na het weekend, want de kampfoto’s zullen getoond worden en het is 
mogelijk om een cd te kopen met al de foto’s. 
 
Niet vergeten: !!! Altijd in perfect uniform. Afbellen als je niet kan komen. En enkel met een 
zuivere geest en een goed humeur naar de vergadering komen ☺ 
 
De JG-leiding,  
 
Wiko: 02/215.43.77 
Wezel: 02/731.18.45 
Serval: 0499/39.11.89 
Haflinger 
Bizon 
 
 
 
 



!!! Γιϖερτϕεσ !!! 
 
Αλλερλιεφστε σχηαττεβολλεκεσ!!!  Οκτοβερ ωασ ωεερ εεν φανταστισχηε μαα
νδ!  Ωε ηεββεν παννεκοεκεν γεϖρετεν, πρινσεσσεν βεϖριϕδ, λψνξ κοπϕε−ονδε
ρ γεδυωδ, εν ϖοοραλ....  εεν φανταστισχη ωεεκενδ βελεεφδ!!  (αλ⎡, δααρ γα ικ τ
οχη ϖαν υιτ...  Ωαντ οπ ηετ μομεντ δατ ϕυλλιε δεζε μεγασυπερχοολε τοτεμ λεζ
εν ζιϕν ωε ωααρσχηιϕνλιϕκ νογ νιετ εενσ οπ ωεεκενδ ϖερτροκκεν...  Μααρ ωε 
ωετεν αλλεμααλ δατ εεν ωεεκενδ μετ ζο∋ν μεγασυπερχοολε γροεπ γιϖερσ γεωο
ον νιετ μισ καν λοπεν...)  Δυσ...  τιϕδ ϖοορ αλωεερ εεν συπερμεγαχοολε νιευωε
 μαανδ!  Ηιερ κομτ...  ταδαταδαταδαααααα...  ΝΟςΕΜΒΕΡ!!!! 
 
6/11:  Ωε ζιϕν νογ μοε ϖαν ηετ συπερμεγαχοολε ωεεκενδ...  Ωε ηεββεν γεεν ζιν 
ομ τοερτϕεσ τε λοπεν ιν ηετ βοσ...  Ωε ωιλλεν γεωοον οπ ονσ λυι γατ ζιττεν...  Δ
υσ...   Ωε νεμεν αλλεμααλ ονσ τοφστε γεζελσχηαπσπελλεκε υιτ δε καστ εν ζορ
γεν δατ ωε οπ τιϕδ ααν ηετ λοκααλ στααν! 
 
13/11:  Οκ⎡, ϑυλι ισ νογ ϖερ αφ...  Εν ηετ καμπ δυσ οοκ...  Μααρ τοχη...  Ωε ωιλ
λεν δατ ηετ εεν μεγασυπερχοολ καμπ ωορδτ...  Δυσ ηεββεν ωε γελδ νοδιγ ομ ηε
τ εεν μεγασυπερχοολ καμπ τε μακεν...  Δυσ γααν ωε ϖανδααγ ιετσ δοεν ομ γελ
δ τε ϖερδιενεν...  ϑοεπιε! 
 
20/11:  Ωε ηεββεν ονδερτυσσεν αλ εεν συπερμεγαχοολ ωεεκενδ αχητερ δε ρυγ...
  Εν εεν συπερμεγαχοολε γεζελσχηαπσπελλετϕεσϖεργαδερινγ...  Εν ωε ηεββεν 
συπερμεγαχοολϖεελ γελδ ινγεζαμελδ...  Δυσ γααν ωε νογ εενσ ιετσ αχτιεφσ δοε
ν...  Ωε σπελεν εεν συπερμεγαχοολενλεκκερϖυιλβοσσπελ!!! 
 
 
ςοιλα, δατ ισ ηετ συπερμεγαχοολε προγραμμα ϖοορ δε μαανδ Νοϖεμβερ!  Ζορ
γ δυσ μααρ δατ ϕε ερ ελκε ζονδαγ βεντ, ωαντ ανδερσ μισ ϕε συπερμεγαχοολϖε
ελ πλεζιερ!  Αλσ ϕε τοχη νιετ καν κομεν, ομδατ ϕε βιϕϖοορβεελδ οπ εεν συπερ
μεγαχοολε μανιερ ϕε βεεν ηεβτ γεβροκεν οφζο, ϖερωιττιγ δαν ϕε συπερμεγαχο
ολε λειδινγ! 
 
Λψνξ:  
Ταρβαγαν: 
Πανδα: 0498/72.38.54 
 
Συπερμεγαχοολϖεελδικκεϖεττιγεκλευρριϕκεγροετεν! 
 
 
 



 
 
CHOCO!! 
 
Wat hebben we nodig? (voor 2 grote potten…) 
 

- 2 doosjes boter 
- 3 blikjes geconcentreerde melk 
- 12 repen chocolade (hmmmm!!) 
- 1 mengkom 
- houten lepels 
- grote kookpot 
- kleine kookpot 
- blikopener 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe maken we het? 
 

1. Zet de grote kookpot op het vuur en doe er water in. 
2. Laat het water koken. 
3. Ondertussen doe je de chocolade in de kleine kookpot. 
4. Als het water kookt, zet je de kleine kookpot in de grote.  Zo laat je de chocolade 

smelten: dit noemt au bain marie. 
5. Doe de boter in de mengkom. 
6. Doe de gesmolten chocolade erbij.  Roer dit mengsel goed door elkaar. 
7. Doe de melk erbij en roer goed. 
8. Doe de choco in een pot en laat ze een nacht opstijven in de koelkast. 
9. Was alle dingen die je vuil hebt gemaakt af en ruim de keuken op. 
10. 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 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jantje komt thuis met zijn rapport en na het bekijken ervan, zegt zijn vader: 'Dat 
is een slecht rapport Jantje, dat verdient straf.' Waarop Jantje antwoordt: 'Dat 
vind ik ook pa! Ik weet wel waar de meester woont.' 
 
Twee schotten verlaten hun stamkroeg na een stevige borrel. Terwijl ze over 
straat zwalken, roep de ene: 'Wat gek zeg, ik zie alles dubbel!' Waarop de andere 
Schot zijn portemonnee te voorschijn haalt en zijn vriend een bankbiljet van een 
pond geeft, met de woorden: 'Hier heb je die twee pond terug die ik van je heb 
geleend.' 
 
 
 



   
 

 
 
Bijnamen: Lolo, Floch(ke), Lo 

Studie: Psychologie 

Hobby’s: Lachen, sporten (in’t algemeen), zot doen 

Lievelingseten: Chineeees 

Lievelingsboek: De Alchemist 

Lievelingsfilm: Blow  

Idool: geen 

Je leukste scoutservaring: Voor kinderen zorgen in Roumenië 

Als je bang bent in het donker moet je... iemand heel hard vast pakken 

Wie of wat neem je mee naar een onbewoond eiland? Mijn chocobeer 

Favoriet scoutsspel: allemaal 

Beter...dan... hoezo? 

Je leukste mop: ik heb er zoveel, niet genoeg plaats om ze er allemaal te zetten… 

Waarin wil je reïncarneren en waarom? Een jongen, om eindelijk is te weten wat 

ze werkelijk denken… 

 

Totem: Haflinger 
Tak: JG’s 
Naam: Baeten 
Voornaam: Laurence 
Adres: G. Lekeu straat 38 
 1070 Anderlecht 
Telefoon: 0485 56 23 84 
Geboortedatum: 27/04/1987 
Lengte: 1m64 

 

Schoenmaat: 39/40 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

    
 
 

     
 

Maar, Ik wil de blauwe niet 
weg smijten, snapt ge? Tis 
gewoon te moeilijk ! 

Mh, En als ge die roze nu is 
combineert met uw blauwe broek? 
Zou dat niet gaan? 

Ooooeee, ma daar kan ik m’n gele 
kousen toch niet onder dragen ?! 

Mmhja... 

Ik weet het! We gaan er 
gewoon nieuwe kopen! 

Jaaah, shoppen!! 

Wèl niet vrijdag he, dan ben 
ik weg met Jean-Yves Had ik ook 

maar een J-Y 

Wat? Met Jean-
Yves?

mmmja... 

Woensdag 
misschien? 

Terwijl de meisjes 
hun agenda 
bestuderen, maakt 
Marc zich ernstige 
zorgen over zijn    
kansen bij Laura       

Mmm...effe 
m’n agenda 
checken! 

Waarom 
jean-Yves 
en niet ik.

   &    &    

 



 

                                                    
 
 
 
 

       
 
 
 
 

         
 

 nele callaert 2005 

Ik moet snel iets 
bedenken, voor 
het te laat is!

Ja, had je misschien 
een ander idee?

Euhm..., Ga je echt op 
stap met jean-Yves? 

 
...Marc ziet Laura’s 
uitstapje met Jean-
Yves nu echt hoe 
langer hoe meer, niet 
meer zitten! 
Ten einde raad 
vraagt hij haar zelf 
om uitleg... 

Weet je wat, ik nodig je uit, dan gaan we samen 
nieuwe spullen kopen. Ik kan wel alleen vrijdag, 
als je zin hebt? Ik betaal ! ...want 

uiteindelijk was 
het toch 
bernadette die 
spullen nodig 
had, en niet zo 
zeer Laura ! 
oei! Daar had 
Marc toch niet 
meteen aan 
gedacht... 

Dat is nog 
niet zo’n 
slecht plan!  

Fantastisch! En, hij 
betaalt ?! Ik ga mee... 

Tja, als berna -
dette dan echt 
mee moet... 

...wordt het wel weer 
een enorm gat in m’n 
budget, woef!

Tot vrijdag dan meisjes! Ik 
kijk er al naar uit! 

Maar stiekem hoopte 
Marc toch dat 
bernadette de griep 
zou krijgen... 
 
 
... (wordt ooit vervolgd) 
 

http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/101901/2/Copyright_Sign.jpg�


 
 
 
Waar ga je naartoe? 
 
Waar a je naartoe? 
Ikke ga naar gootjemoe 
Grootje heeft een bonte koe, 
Bonte koe met hoorns. 
Kerken hebben torens, 
Torens dragen klokken.  
De meisjes dragen rokken. 
Kindertjes mogen niet jokken! 
 
 
 
 
 
 
 
- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

INSCHRIJVINGEN!!! 
 
Met het inschrijvingsgeld (35 €) worden de verzekeringen van uw kind (via de vvksm), de 
totems, die maandelijks worden verstuurd en de vieruurtjes betaal.  
Gelieve deze inscrhrijvingsstrook, VOOR 31 OKTOBER 2005, leesbaar in te vullen en op te 
sturen naar: 

Mara Callaert 
Fr. Bossertsstraat 109, 1030 Brussel 

Gelieve de 35€ inschrijvingsgeld te storten op het volgend nummer: 429-2113991-82 
  
 
Naam: 
Voornaam: 
Adres: 
Geboortedatum: 
Geslacht: m/v 
Telefoonnummer: 
Gsm: 
e-mail: 
 
 
 



 

 


