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Voorwoord
Beste totem-lezer(tje)s,
Nu Januari achter de rug is en dus bijna al het nafeesten van
nieuwjaar toch gedaan zou moeten zijn, kan iedereen weer present
zijn op onze vergaderingen. Dus geen excuses meer van nog een
nafeestje daar of ginder, neen neen, de scouts is op zondagnamiddag
en die heeft voorrang.
Nu dat dit gebeurd is kan ik jullie meedelen dat dit mijn eerste totemvoorwoord is. (Dank u, dank u) Eindelijk kan ik zelf bepalen hoe de
eerste pagina in ons fantastische krantje eruit ziet! (Joepie ☺) De
tijden van de saaie, onoriginele voorwoorden zijn nu definitief voorbij!
(Niet dat mijn medeleiding niet creatief was ofzo maar als je het zelf
kan doen is het toch wel veel leuker) Jullie zouden haast gaan denken
dat het een eer is om het voorwoord te schrijven. Was dat het maar,
elke keer moet iemand zich weer opofferen om dit blad vol te krijgen
met eender wat. Nu is het dus duidelijk mijn beurt, ik beslis nu over
het lettertype, de regelafstand, de lettergrote, de wel of niet dikke
woorden, of de schuine. Eigenlijk komt er nog veel bij kijken. Want het
doel van iedere voorwoordschrijver is natuurlijk dat het op het eerste
zicht zo aantrekkelijk is dat iedereen zich aangesproken voelt om het
direct te beginnen lezen en het niet over te slaan zoals de meeste onder
jullie zouden doen. Wel ik zou hier een fantastische tekening kunnen
zetten die iedereen zijn aandacht trekt of een goede mop schrijven
maar die zijn verder in de totem al te vinden. Je moet dus echt wel het
creatiefste in je boven halen om hier iets origineels te doen. Daarmee
deze kleine leuke prent en ik hoop hij jullie allemaal bevalt:
(Februari is tenslotte de valentijnsmaand)

Sierlijke groetjes en een draai om jullie oren
(moesten jullie het voorwoord niet gelezen hebben)
Stern (Raksha)
!!!! Vergeet niet dat het groepsfeest er in maart
aankomt dus dan kan iedereen de datum
(18/03/2006) vrijhouden in zijn agenda!!!!

Weekend-Blad.
Zoals jullie misschien al weten is het binnenkort groepsweekend. Jawel, op zaterdag 18
februari vertrekken we met heel de groep richting Londerzeel, voor een weekend vol dolle
pret waar je de rest van de mensen van onze scoutsgroep leert kennen. Afspraak om 8 uur
aan het centraal station. Wees op tijd want de trein zal niet op je wachten…
Wat neem je mee?
•
•
•
•
•
•
•
•

15 euro in een envelop met je naam op
een slaapzak
een matje
warme kledij (in februari is het nog altijd koud)
regenkledij
genoeg ondergoed
stevige schoenen
een grote portie goede humeur

OPGELET: we stappen van het station tot aan het lokaal waar we zullen overnachten. Dit zal
waarschijnlijk niet mijlenver zijn, maar je moet je weekenduitrusting wel tot daar kunnen
dragen… zorg er dus alsjeblieft voor dat alles in je rugzak past (geen plastieken zakken met
weet ik wat allemaal in…)
Het weekend duurt maar twee dagen, je hoeft dus ook niet de helft van je kleerkast mee te
nemen.
We nemen onze trein terug in Londerzeel om 13 u 40 en zullen dus omstreeks 14 u 20 terug
zijn in het centraal station.

Tot binnenkort,
Een stevige linker,
Lynx

Hoipiepeloi kapoentjes!
Roffelderoffelderieeee
hier komt de maand februarieeee!!
wZondag

5 februari 2006:
Uitzonderlijk geen vergadering. Begin maar alvast een andere leuke activiteit
te zoeken om deze zondagnamiddag te vullen! ;-)

wZondag

12 februari 2006:
Gewone vergadering van 14 tot 17u30. We spelen een de max-kei-cool-vreewijs ganzenbord! Bie deir or bie a gans!

wZaterdag

18 en zondag 19 februari 2006:
Ons jaarlijks groepsweekend! Voor alle belangrijke en praktische informatie
raad ik jullie ten zeerste aan op zoek te gaan naar een ander blad in deze totem
(betreffend dit onderwerp, uiteraard)! :-)

wZondag

26 februari 206:
Uitzonderlijk deze laatste zondag van de maand wel vergadering van 14u tot
17u30. We gaan onze jaarlijkse portie cultuur opsnuiven in een museum of bij
toneel! Breng jullie abonnement van de MIVB zeker mee!

Hopend op een grote opkomst, veel enthousiasme, blije en vrolijke
kapoenengezichtjes sluit ik deze totem voor de maand februari af!
Groe(n)tjes,
zijn gezond! :-)
Voor info en verwittigingen zijn wij steeds ter uwer beschikking op
onderstaande nummers en/of e-mail adressen:
Rozemien De Troch (patrijs)

roosje007@hotmail.com 02/511.88.10
0497.02.08.52
Eline De Vooght (sika) elinedevooght@hotmail.com 02/672.23.22
0486/83.90.76
CajCajsa Tonoli
cajsa_tonoli@hotmail.com
02/269.96.61
0474/48.64.44
02/215.43.77
Jan Callaert (kiang)
jan_c_@hotmail.com
0485/64.75.73

Wij zijn briljant en jong en staan klaar om te helpen,
inderdaad wij zijn de (tatatatataaaaaaaaaaaaaaam)

Onze kroontjes liggen weer in de kast te wachten op volgend jaar, onze
voetjes zijn weer bekomen van die nauwe schaatsjes en we hebben
dolle pret gehad in Januari. Maar wie weet wat Februari voor ons in peto
heeft? Hier is hij dan de uitzonderlijke, geniale en super-mega-hippeuitgedachte programma van de korste maand van het jaar!!
Zondag 5 februari 2006
Jammer genoeg geen vergadering (wegens de vakantie van de meeste
leiding of het perfecte acteertalent van de andere). Maar niets weerhoud
jullie ervan om stevig uit de bol te gaan!!
Zondag 12 februari 2006
Waarom doen de billen pijn? Omdat ze getroffen zijn!
Waarom fladderen vlinders blij? Daarvoor is de lucht toch vrij!
We zijn zo dicht bij valentijn en gaan dan ook helemaal op in de sfeer
van de liefde, de hartjes en de fonkelingen in de oogjes, maar jongens
niet getreurd want bij valentijn horen ook de pijn en boog, het achter de
meisjes aanzitten en nog veel meer! Afkomen met een vlinder in de buik
en fonkelende oogjes!!
Zaterdag 18 & zondag 19 februari 2006
Het is weer zover: het groepsweekend is aangebroken. Haal jullie
rugzakken maar weer boven en kijk voor wat er in moet elders in de
totem. (En op dat blad staat natuurlijk ook de andere nodige informatie)
Zondag 26 februari 2006
Uitzonderlijk is er deze zondag wel vergadering. Deze speciale
vergadering is een surprise. Wie wilt het weten? Wie wil het weten? De
leiding niet, die weet het al. Misschien zijn er welpjes die het willen
weten? Wel trek je stoute kleren en je dikke sokken dan maar aan en
kom met een lach op het gezicht naar de afgesproken plek! (voor
degene die het niet door hadden: de afgesproken plek = het lokaal)
Akela (Kwinten Boels)
ikke_kwinten@hotmail.com
Bagheera (Sarah Melsens) sarah_melsens@hotmail.com
Raksha (Anneleen DeVooght) anneleendevooght@hotmail.com
Baloe (Emily Bouché)
emeliken@hotmail.com

ª0472/240.310
ª0494/212.508
ª02/672.23.22
ª0496/674.389

Meneer x
Guldenweg 14 bus4
5092284 Spleetbroek
Tempelland
11 januari 2006
Reynaert-Beatrijs Jonggivers
Vogelzanglaan ??
1050 Sint-Pieterswoluwe
België

Beste jonggivers!
Ik schrijf jullie deze -toch wel informatieve- brief om jullie mee te delen wanneer
jullie volgende maand zullen moeten komen en wat jullie mogen verwachten. Let wel,
het is een toch wel bijzondere brief, want normaal staat deze brief niet in briefvorm!
Vandaar dat hij toch wel bijzonder is...of toch wel niet.
De toch wel coole maand januari is voorbij en de toch wel ietwat saaie maand februari
zal toch wel beginnen. Let wel beste lezers van mijn brief, deze maand is misschien
toch wel saai, maar de scouts kan hier toch wel ietwat plezier verschaffen. Mag ik
jullie daarom een tip meegeven: kom steeds naar de toch wel leuke
scoutsvergaderingen die zullen doorgaan op:
Zondag 12 februari: gewone uur aan de lokalen (abonnement is toch wel altijd
handig) en zondag 26 februari: gewone uur aan de lokalen met abonnement. Jullie
mogen jullie toch wel verwachten aan een toch wel ingewikkeld en ingenieus (er is
een nuanceverschil, zoek maar op in de Dikke Vandaele!) stadsspel.
En dan is er deze maand ook nog een toch wel verrijkend groepsweekend dat door zal
gaan van zaterdag 18 februari tot zondag 19 februari. Meer informatie vind je
toch wel niet in mijn brief. Hiervoor zal je allicht ergens anders moeten zoeken.
Moge deze maand jullie voldoening brengen!

Met vriendelijke groeten,

Serval:

0499/39.11.89

karinmelsens@hotmail.com

Haflinger:

0485/56.23.84

floch16@hotmail.com

Wiko:

02/215.43.77

Wezel:
Bizon:

02/731.18.45
02/215.58.47

nele_callaert@hotmail.com
nicolas69@hotmail.com
dugagjin_spahija@hotmail.com

Givertjetjes en giverinnnetjes
Hey beste gievers, hoe was jullie maand januari ? Tof, vakantie
gehad, luilekker niets doen gedurende twee weken? Wel voor ons
niet… jammer genoeg is het voor ons een zeer stressi maand
geweest EXAAAAAAAAAAAAAAAAMEEEEEEEEEEEEEEENS…
daarom verliep alles ook een beetje chaotisch, waarvoor onze
excuses… Maar ja niet getreurd want hier komt het programma
voor een spetterende maand februari:
Zaterdag 04/02: geldactie!!! We verwachten iedereen om 09.00
aan het lokaal. En wanner ik iedereen zeg dan bedoel ik iedereen
natuurlijk… immers zou ik niet iedereen zeggen dan zouden we
niet iedereen verwachten… logisch toch. Bon soit afspraak geweet
wel waar om geweet wel hoelaat hé…
Zondag 12/02: voorbereiding van onze fuif, dit jaar verwachten
we een beetje meer medewerking (vorig jaar was wat mieterig…)
zie dat jullie koppekens boordevol goede ideeën zitten… we zullen
de taken dan ook concreet verdelen.
Zaterdag 18/02 en Zondag 19/02: groepsweekend (kijk naar het
uitzonderlijk goed geschreven voorwoord boordevol informatie)
iedereen moet komen natuurlijk want het word hartstikke tof
joch!!

Bon, hasta la vista baby
Lynx
Tarbagan
Panda (groetjes vanuit Montpellier)

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 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 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: “Courgettesoep”

-

Wat hebben we nodig?
1 kg courgettes
1 rode paprika
1 bussel prei
een snuifje nootmuskaat
2 eetlepels olie of boter (om te bakken)
1 l groentebouillon
½ l melk
5 eetlepels room
peper van de pepermolen
bieslook om te versieren
1 kookpot
1 houten lepel
1 aardappelmesje
1 snijplank
1 pureestamper
een vergiet

Hoe maken we het?
- Snij de courgettes in stukjes.
- Was de paprika. Verwijder de zaadjes en zaadlijsten, en snij de paprika in
kleine stukjes. (Paprika is moeilijk te verteren, dus kan je de stukjes best niet
te groot maken…)
- Doe de prei in stukjes en doe ze in een vergiet. Was de prei en laat uitlekken.
- Stoof de courgettes, de paprika en de prei in de grote kookpot met de boter of
olie.
- Roer de groentebouillon erdoor.
- Kruid naar smaak met nootmuskaat en peper.
- Breng het geheel aan de kook.
- Zet het vuur wat zachter en laat 30minuten doorkoken.
- Roer de melk en de room erdoor, en verwarm het 2 tot 3minuten.
- Serveer met bieslook.

Een passagier gaat met de trein mee. Even later ziet hij voor zich een gorilla
zitten. Als hij de hele tijd naar die gorilla kijkt, vraagt de gorilla opeens: 'Heb ik
wat van je aan?' 'Nee', zegt de passagier, 'maar ik heb nog nooit een gorilla zien
zitten op de trein.' Waarop de gorilla antwoordt: 'Dat zul je ook nooit meer zien,
want morgen is m'n brommer weer gemaakt!'

Een belg staat in New York tegen een wolkenkrabber op te kijken. Vraagt hij
aan een inwoner: 'Wat voor hoog gebouw is dat?' Zegt de Newyorker:'een
wolkenkrabber.' Belg: 'Zet 'm eens aan...'
Er was eens een jager en die vond een konijntje, maar dat konijntje vond van
niet!

patrijs

Totem: Eenvoudige Stern
Tak: welpen!!
Naam: De Vooght
Voornaam: Anneleen
Adres: G. Merjaylaan 32
1160 Oudergem
Telefoon: 0499 43 93 16
Geboortedatum: 24/11/1988
Lengte: 1m71
Schoenmaat: 39/40

Bijnamen: Anne, leentje, Antsou, en nog veel meer waar ik nu niet kan opkomen.
Studie: latijn wiskunde 6u
Hobby’s: Lachen, atletiek, tennis, snowboarden, zot doen, feesten, scouts,…
Lievelingseten: baklavaaaaaaa (mmmmmmh) en frangipane taart is ook heerlijk!!!
Lievelingsboek: detective verhalen, sprookjes en een jeugdboek over een heks
waarvan ik de titel niet meer weet.
Lievelingsfilm: Disney films vind ik zalig en films met veel liedjes in + ze mogen
niet te voorspelbaar zijn! (anders worden ze saai)
Idool: mijn mama
Je leukste scoutservaring: de giverkampen (jambo-bru, en Tsjechië) en nog zo
veel meer (alle kampen hebben hun hoogtepunt in mijn herinneringen
achtergelaten, laat dat duidelijk zijn)
Als je bang bent in het donker moet je... je inbeelden dat je een roze olifant
bent omdat die groot, sterk en dik zijn en die zijn niet bang.

Wie of wat neem je mee naar een onbewoond eiland? Een kip (dit dier is oh zo
nuttig en fantastisch) of mijn jongleerballetjes (kan ik in alle rust eindelijk eens
deftig leren jongeleren!)
Favoriet scoutsspel: zoveel mogelijkheden pffff
Beter één dag slecht gehumeurd dan heel u leven slecht gehumeurd.
Je leukste mop: Een Belg, een Nederlander, een schoon wijf en een non zitten in
een treincoupe. Plots rijdt de trein een tunnel in, en het licht werkt niet.
Het is pikdonker. Dan klinkt er een luide klets, en als de trein de tunnel weer
uitkomt zit de Nederlander pijnlijk in zijn gezicht te wrijven.
Niemand zegt iets en ze kijken elkaar zwijgend aan.
"Godverdomme" denkt de non, "die Nederlander heeft natuurlijk geprobeerd die
madam te pakken, en die wilde dat niet en heeft hem geslagen!"
"Tedju" denkt da schoon wijf, “die Nederlander heeft natuurlijk mij willen
pakken in het donker. Maar heeft per ongeluk die non gepakt, die wilde dat niet
en heeft hem geslagen!"
"Potjandoriegretverjoris" denkt de Nederlander, "die Belg heeft natuurlijk
geprobeerd die leuke meid te pakken, heeft per ongeluk die non gepakt, die wilde
dat niet en heeft hem geprobeerd te slaan. Maar die Belg realiseerde zich dat en
heeft gebukt, waardoor ik de mep heb gekregen!"
Terwijl de Belg denkt : "In de volgende tunnel sla ik die Nederlander nog eens op
zijn bakkes
Waarin wil je reïncarneren en waarom? Nou laten we zeggen een tekenfiguurtje,
dan kan je lekker heel gekke bekken trekken!! (zonder dat je wangen er pijn van
doen en niemand bekijkt je raar omdat het in de tekenfimpjeswereld heel
normaal is)

Ik stond laatst voor een poppenkraam: zo, zo,zo.
Daar zag ik mooie poppen staan: zo, zo, zo.
Ik zei: “Wat doen die poppen hier?”
“Die poppen drinken poppenbier,
die poppen drinken poppenwijn.
Wat zullen die poppen vrolijk zijn!”

