
 

       Totem  
 
      Afgiftekantoor: Oudergem 
      Verschijnt maandelijks: januari 2006 
      Uitgezonderd juli en augustus 
      Verantwoordelijke uitg.: 

 Eline en Anneleen De Vooght  
      G. Merjaylaan 32 
      1160 Oudergem  
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Voorwoord 
 
Hallo beste totemlezer, 
 
Als jullie een lid zijn, dan zijn jullie nu of aan het studeren of lekker aan het ploeteren in het 
zwembad, jullie leiding kopje onder aan het duwen of de gekste sprongen aan het maken vanaf de 
springplank. Indien jullie geen leiding zijn, zijn jullie op dit moment waarschijnlijk aan het genieten 
van deze zeer regenachtige zondagmiddag  
Aangezien ik hier rustig het voorwoord zit te typen voor alweer de volgende totem, wat gaat die 
tijd toch snel, ben ik dus niet mee gaan zwemmen en mis ik al die pret. Maar niet getreurd want 
de volgende maand brengt ons weer spetterende activiteiten. 
En dit brengt ons bij de reden waarom ik het voorwoord van deze totem met plezier wou 
schrijven:  
   Prettige kerst en gelukkig nieuwjaar!! 
 
Ja het is weer eens zo ver. Het oude jaartje is gedaan en nieuwe komt er weer aan! Het is tijd om 
alles wat er mis gegaan is in het vorige jaar te vergeten en te vergeven en nieuwe voornemens te 
maken. Ik zal jullie helpen met een paar goede voornemens : 
 
- Ik zal steeds naar de vergadering komen. 
- Ik kom steeds in uniform naar de vergadering 
- Als ik niet naar de vergadering kan komen, bel ik af zodat mijn fantastische leiding zich niet 
afvraagt waarom ik er niet ben. 
- Ik ben steeds heel lief tegen mijn leiding en doe actief mee tijdens de vergadering. 
 
Dit zijn een paar voornemens die zeker niet op jullie lange lijst mogen ontbreken!! Maar aangezien 
jullie leuke, super gemotiveerde leden zijn zal dit geen enkel probleem zijn voor jullie!! 
 
Dan wens ik jullie alles wat jullie maar wensen willen en veel geluk voor 2006 
 
 
 
Sika 
 
 
 



Medelingen  
 
 
 
Vorig jaar heeft jullie leiding het lokaal eens goed opgeruimd. Wij hebben daar kleren 
teruggevonden van op kamp. Hier volgt een beschrijving. Aangezien deze kleren van lang 
geleden zullen zijn, zullen we de kleren die van ‘niemand’ zijn verkopen op het groepsfeest. 
 
Beschrijving       maat 
Scoutsshort        42 
Groene trui        
Groene trui met rits 
Blauwe kw “rucana”       140 
Lichtgroene panen broek met oranje naden    38 
Handdoek Winny de Pooh met blauwe rand 
Bruine short van badboys     176 
Witte keukenhanddoek ‘les plummes’ 
Oranje bikini met bloemetjes  
Zwart sjaal met ying-yang tekens 
Gele handdoek waarop ‘charlotte’ staat 
Wit washandje 
Blauwe sweater met rist en kap    groot! 
Bruine pet van baifolieke 
 
T-shirt  Martin Derum 
 
 
 
De mama van Adriana is op zoek naar Adriana haar scoutspull die ze verloren is op kamp. 
Misschien zat die in een verkeerde tas en heeft iemand de pull van Adriana gevonden? 
Gelieve die dan zo snel mogelijk aan haar terug te geven. DANK U 
 
 
 



Hallo super kapoenen  
 
Jaja december zit er weer op. Jullie zijn gaan zwemmen, hebben 
estafettespelletjes gespeeld en hebben er zelfs een filmavondje en 
kerstfeestje op zitten. Het was inderdaad een drukke maand!! 
Maar aangezien het tijd is dat jullie leiding begint te studeren 
voor hun examens, zullen de vergadering in januari lichtjes 
aangepast worden. 
 
Zondag 8 januari 
We gaan driekoningen zingen, dus kom allemaal verkleed naar 
het lokaal. De vergadering begint om 2uur en eindigt om 5.30 
 
Zondag 15 januari 
Trek jullie handschoenen, sjerpen en dikke sokken maar aan 
want we gaan de schaatsbaan van Sint-Pieters-Woluwe onveilig 
maken. Vergeet zeker ook jullie origineelste muts niet want we 
organiseren een grote mutswedstrijd!! Afspraak om 9.30u voor 
Poseidon met 6 €. Jullie mama en papa mogen jullie terug komen 
halen tegen 12u. 
 
Zondag 22 januari  
Groot verrassingspel samen met de welpen.  
 
Zondag 29 januari  
Laatste zondag van de maand en dus geen vergadering  
 
Zondag 4 februari 
Uitzonderlijk geen vergadering omdat jullie leiding pas gedaan 
heeft met examens en aan het genieten is van een hopelijk 
welverdiende vakantie. 
 
 
Een stevige linker  
 
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  02/269.9661 

0474/48.64.44 
 
 
 



                
Jaaaa …. Welpen !!!  

 
Halloooo … Iedereen weet het , iedereen heeft het je het al toegewenst Maar ik zal het nog eens 
zeggen : GELUKKIG NIEUWJAAR !!! Amaai na deze periode , tofste periode van het jaar  … 
Sinterklaas , Kerstmis , Nieuwjaar , Kadootjes , Champagne , Feesten ☺… whiiii is het ook tijd voor 
een nieuw jaar bij de scouts … dus nog  eens Gelukkig Nieuwjaar ! ☺ 
Nu over naar de planning van januari 2006 … 
 
Zondag 8 januari  2006 (héhé dat wordt even wennen :p ) 
Welke welp kan het mooiste zingen , want wij gaan 3-koningen zingen . ….  Driekoningen 
driekoningen geef mij een nieuwe hoed , de oude is versleten  …  Dus kom allemaal verkleed als 
koning … Afspraak om 14.00 aan het lokaal! 
 
Zondag 15 januari 2006 : 
Mmmh even denken … Het is koud , het vriest , ijs … we zouden iets doen met de scouts in 
januari  … iets super super super leuk …  Ons jaarlijkse schaatsvergadering !!! Vergeet je 
handschoenen niet en welke welp heeft de coolste Muts ?? Breng 6 Euro mee in een envelop. 
Afspraak  om 9.30 voor het Poseidon. Je ouders mogen je terug ophalen tegen  12.00 u  
 
Zondag 22 januari 2006 : 
Een Super Leuk Spel samen met de kapoenen … de rest is een verassing ☺ …. Afspraak om 14.00 
aan het lokaal.   
 
Zondag 31 januari 2006 
Geen vergadering (Laatste zondag van de maand, nog 11 maanden en het jaar is weer om … en 
weer Sinterklaas , Kerstmis, Nieuwjaar ☺)  
 
Vergeet niet te verwittigen als je niet kan komen en kom altijd in uniform naar 
de vergaderingen … 
 
Jullie allerliefste leiding ,  
 
 
Akela (Kwinten Boels)  ikke_kwinten@hotmail.com 0472/240.310 
Bagheera (Sarah Melsens)sarah_melsens@hotmail.com 0494/212.508 
Raksha(AnneleenDeVooght) anneleendevooght@hotmail.com    02/672.23.22 
Baloe (Emily Bouché)  emeliken@hotmail.com  0496/674.389 
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Hippie njoejéér toe joe, Hippie Njoejééér tooeee joeee, 
Hippie njoeeeejéééér Joeng gibeeeeuuhrs tarataratataaaa hippieeeee 
njoeeeeejééééér toehoeeeee joeeeee !!! 
 
                                            * Wezle : éééy wiko, tes alwier e joarke verderst! 
                                            *Serval : ah jot, twieduzend en zesse, tgoat snel ! 
                                            *Bizon : e wa goan we faatelaak doen dees joar? 
                                            *Haflinger : oooh ma kebekik massa’s ideejen è 
                                            *Wiko : ma wel vo na d’exoamens é want aloewel                               
ons manne waorschaanlaak allemoel goe gesloagd zen, moete waa der nog 
geroaken natuurlaak...  
*Serval : géen probléem, zalkik wel vo ons manne zoregeeuh 
[ Meschien moekik da raar toeltje ma late vo watatis en kunne we derect 
overgoan opt programma va - wa zou moete worre - dè schoenste moand 
januarie sins joaren) ] 
 
Zondag 01/01/2006 : GEEN Scouts waaaant : eerste dag van 2006, jawel!  
We bekomen vandaag allemaal van de mooie voorbije avond, het vuurwerk, de champagne, 
het eten (mjamieee) en blijven lekker lang in bed liggen ! Later op de dag gaan we dan bij 
oma en/of opa op bezoek oooof blijven nog veel langer in bed liggen....hihi! Veel plezier 
allemaal en maak er een prettig, spannend en scoutsig jaar van ! 
 
Zondag 08/01/2006 : Zet allemaal jullie ‘ouwenoed’ op, vraag lief aan je kleine zusje (of 
nichtje of achternichtje of buurmeisje of...) of je haar toverstok,staf en prinsessenkleertjes -of  
voor de jongens het grote koning-jozef-pak (van de broer van je nichtje of achternichtje of 
buurmeisje of...) mag lenen... M.a.w: oefen alvast jullie toonladders want we gaan 3 koningen 
zingen! MAAR !!! Misschien wordt het toch net iets anders dan andere jaren dus  Afspraak 
om 14h aan het lokaal  Be Prepared!  
 
Zondag 15/01/2005  :  YSSCHAATSEN !!! Mèèèèt spectaculaire MuTs-WeDsTrIjD ! Er is 
een prijs te winnen voor de persoon met de leukste-grappigste-coolste muts op ! Jullie moeten 
er gewoon allemaal bij zijn! ( 9.30 tot 12 en 7 € meebrengen ) 
 
Zondag 22/01/2006 : Bal-en plein-speleeeeen!!!! Vorige keer hebben we nog lang niet onze 
hele verzameling spelletjes gespeeld ! Voorzie warme waterdichte kleren en BE THERE or 
BE A KANGOOROO !!! 14h aan het lokaal ! 
 
Wij houden 1) van jullie 2) vooral als jullie er zijn of  3) als jullie op tijd afbellen...(:-)                              
...en anders            
 
Wiko:0484/900660  Wezel:0478/392688  Haflinger:0485/562384 Serval:0499/391189  
Bizon: 02/215584      
 

 



 
 
 
Kooktips vooraf: 

 
 
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. 

1) Doe je zelf 
boodschappen, maak dan op 
voorhand een duidelijke 
boodschappenlijst met de 
juiste hoeveelheden. 
2) Zet altijd alles klaar 
op voorhand.  Zowel materiaal 
als ingrediënten. 
3) 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. 
4) Was altijd je handen 
vooraleer te beginnen.  Ook 
regelmatig tijdens het koken. 
5) Draag ook altijd een 
schort.  Zo kan je 
gemakkelijk je handen afvegen 
zonder je kleren vuil te 
maken. 

6) 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 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. 
 
Het recept van de maand:  “Crème Brûlée” 
(ideaal voor bij het kerstdiner!) 
 



 
Wat hebben we nodig? 

- 3 vanillestokjes   0.6 l slagroom 
- 1.5 dl volle melk   12 eierdooiers 
- 120 gr suiker    1 plankje 
- 1 scherp mes    1 mes 
- 1 kookpot     1 eetlepel 
- 1 mengkom     1 klopper 
- 2 taartvormen    1 ovenbakplaat en oven 

 
Hoe maken we het? 
 

- Warm de over voor. 
- Splijt de vanillestokjes en schraap met een mes het merg 

eruit. 
- Doe dat samen met de stokjes, room en melk in de pan. 
- Breng het mengsel op laag vuur aan de kook. 
- Klop de eierdooiers samen met de suiker tot ze licht en 

luchtig zijn. 
- Haal, als de room en melk bijna koken, de vanillestokjes 

uit de pan. 
- Giet er, terwijl je blijft roeren, het dooiermengsel 

beetje bij beetje bij. 
- Verdeel het mengsel over de taartvormen. 
- Bak dit mengsel ongeveer 25minuten in een voorverwarmde 

oven tot het gestold is, maar in het midden nog een 
beetje zacht. 

- Laat de taartvormen eerst tot kamertemperatuur afkoelen 
en zet ze dan in de koelkast. 

- Bestrooi ze met suiker en karameliseer ze onder een zeer 
hete gril of gasbrander (laat je mama of papa je hier 
zeker bij helpen!). 

- Was alle dingen die je vuil hebt gemaakt af en ruim de 
keuken op. 

- Smakelijk! 
 



   
 

 
 
 
Bijnamen: euhm ☺, waar zal ik beginnen… Kasha, Kashina, Kash, Kinshasa, Shaka, 

Kashita, en euhm… heel af en toe ‘Cajsa’ (hoe ze bij da laatste komen weet ik ook 

niet hoor!) 

Studie: oeiiiiiiiiiiiii wat een vraag!! kine aan vub (voorlopig!) 

Hobby’s: Zwemmen, turnen, lopen, tennis, SCOUTS!, weggaan met de vrienden, 

lachen… en al het cliché erbij! 

Lievelingseten: Lasagne (vegetarische wel te verstaan!) 

Lievelingsboek: hmm, de wereld volgens Garp (John Irving) was wel goed… maar 

echt een lievelingsboek heb ik niet. 

Lievelingsfilm: Requiem for a dream, ∏ (pi), … 

Idool: Britney Spears… Of course!  

Je leukste scoutservaring: euhm… foerieren op Kamp!! 

Als je bang bent in het donker moet je... Het licht aandoen! 

Wie of wat neem je mee naar een onbewoond eiland? Oei oei… geen idee! 

Favoriet scoutsspel: ontsnappingsroute! 

 

 

Totem: nog niet getotemiseerd 
Tak: Kapoenen! 
Naam: Tonoli 
Voornaam: Cajsa 
Adres: Prinsenbeemdlaan 8,  
1860 Meise 
Telefoon:0474/48 64 44 
Geboortedatum:17/10/1987 
Lengte: euhm… 1m68 (ongeveer) 
Schoenmaat: 40 



Beter moe dan lui 

Je leukste mop: Wat is het toppunt van optimisme? 
Een man die met zijn laatste centen een portefeuille koopt! (Jaja, jullie hebben 
het zeker al door…ben barslecht in het onthouden van moppen! ☺) 
 

Waarin wil je reïncarneren en waarom? In de vriendin van Gabriel Rios… haha! 

(Spreekt voor zichzelf natuurlijk) 

 

 

 
 
Wat is het toppunt van optimisme? 
Een man die met zijn laatste centen een portefeuille koopt! 
 
Jantje zat in de klas en vroeg aan de meester: 'Meester, word je gestraft voor iets 
dat je niet gedaan hebt?' Waarop de meester antwoordde: 'Natuurlijk niet Jantje, 
als je niets gedaan hebt, waarom zou je dan gestraft worden. Het is juist beter als 
je niets gedaan hebt. Zo hoort het in het leven.' Jantje haalt opgelucht adem en 
zegt: 'Ben ik effe opgelucht, ik heb namelijk mijn huiswerk niet gedaan.' 
 
 
 

patrijs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


