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Voorwoord
Hallo beste scouts,
April is weer voorbij, op naar de maand mei!
Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van de paasvakantie, vele eitjes
hebben geraapt, en wat hebben kunnen genieten van de eerste zonnestralen.
Nu kunnen jullie weer vol goede moed beginnen aan het laatste trimester en met
veel (meer voor sommige takken dan toch) enthousiasme aanwezig zijn op de
vergaderingen!!
Zoals jullie misschien ondertussen al weten gaan we de eerste zondag van juli
naar zee:
Zondag 2 juli om 8.45u in het centraal station.
Wat neem ik mee?
Zwemgerief
Handdoek
Zonnecrème
Schop, vlieger, emmer,…
Picknick
Eventueel een beetje geld voor een ijsje
We zullen terug zijn tegen 18.00 in het centraal station.

De volgende totem is alweer de laatste totem en bijgevolg de kamptotem. Daarin
vinden jullie alle informatie over het kamp: thema, plaats,
inschrijvingsformulieren,… Indien er meer informatie nodig is in verband met
het kamp, worden er ouderbezoeken gedaan. Gelieve hier niet te lang mee te
wachten aangezien de leiding vanaf midden mei verondersteld word te blokken.

Stevige linker
Sika

Hoi kapoentjes!
Oei – een plotse enge gedachte overvalt me – het is ál mei!
Ja inderdaad, het is de laatste totem van het scoutsjaar...
Maar neen, niet getreurd, de volgende totem die in je brievenbus zal vallen is de
kamptotem!!!
HET hoogtepunt van het scoutsjaar: het zomerkamp (van 25 – 30 juli)!
Oké genoeg vooruit gekeken... laten we eerst eens kijken wat de maand mei – in mei
leggen alle vogels een ei – ons te bieden heeft!

•

Zondag 7 mei:
Dagvergadering: we gaan samen met de welpjes een dagje naar plankendael!! We
spreken af om 9.10u in het centraal station met 7.5 euro. We zijn terug om 17.30u.
vergeet jullie picknick niet mee te nemen!!

•

Zondag 14 mei:
We gaan naar stadskriebels in Brussel City!! We spreken af om 11u aan het lokaal.
Breng jullie lunchpakket, 1,50 euro en het zonnetje mee!
We zijn om 18u terug aan het lokaal!

•

Vrijdag 19 mei:
Dit is een avondvergadering van 18u tot 20u30!

•

Zondag 28 mei:
Geen vergadering, laatste zondag van de maand.

In juni knijpt jullie lieve leiding er voor een maandje eventjes tussenuit, wegens die
oozoo leuke examens ... maar in juli staan we opnieuw voor jullie klaar!
Zo, nog veel plezier en vertier en ik zie jullie graag terug op de vergaderingen,
Toeters!
Patrijs
Voor info, verwittigingen, vragen, problemen, ... staan wij steeds ter uwer beschikking!
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
02/269.96.61

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

April is toch wel een leuke maand geweest, een lekker
ouderwetse bal- en plein spelen, een paasspel tussen de
paashasen en de paasklokken. Het bleek toch dat de
Paashasen net iets beter waren in het verzamelen van
eieren. De week erna naar paaseitjes zoeken die de echte
paashasen en klokken hadden gelegd. April sloten we af met een spetterend
Maffiosi weekend. Genoeg over april hier komt mei, de laatste scouts maand
voor het kamp, snif :'(
Zondag 7 mei 2006
Dagvergadering, we gaan samen met de kapoenen naar de zoo van Plankendael.
We spreken af om 9.10u in het centraal station met 7.5 euro. We zijn terug
om 17.30u in hetzelfde station. We hebben ook een gids gereserveerd die ons
wegwijs gaat maken achter de schermen van Plankendael. Zeker interessant om
mee te komen, we zullen ook zeker even pauzeren aan de geweldig speeltuin
van de dierentuin. Breng een picknick mee!
Zondag 14 mei 2006
Fietstocht, jullie dachten dat we die dit jaar vergeten waren zeker. Maar we
hebben wat langer gewacht zodat we meer geluk kunnen hebben met het weer,
hoewel dit in België nooit het geval is . Iedereen staat met een pikfijn in orde
fiets (geen losse onderdelen, opgepompte banden, gesmeerde kettingen,…) en
een helm aan het lokaal. Fluovestjes krijgen jullie ter plaatsen. We zijn pas terug
tegen 18u.
Vrijdag 19 mei 2006
We weten zelf nog niet wat het gaat worden, maar aangezien het de laatste
vergadering van het scoutsjaar is gaan we er iets fantastisch van maken.
Afspraak van 18.00u tot 20.30u aan het lokaal.
28 mei 2006
Laatste zondag van de maand, geen vergadering.
2 juli 2006
Zoals het reeds enkele jaren een traditie is gaan we naar de zee, informatie vind
je elders in de totem.
Moet ik voor de laatste keer de afspraken herhalen? Nee toch, jullie kennen ze
ondertussen wel mag ik hopen!
Akela (Kwinten Boels)
Bagheera (Sarah Melsens)
Baloe (Emily Bouché)
Rakscha (Anneleen De Vooght)

ª0472/240.310
ikke_kwinten@hotmail.com
sarah_melsens@hotmail.com ª0494/212.508
emeliken@hotmail.com
ª0496/674.389
anneleendevooght@hotmail.comª02/672.23.22

Helabaaaaaa onze liefste jonggivertjes !
Alles kits ??? hoe waren de vakanties? We hebben net een super maand achter de rug, met
2verjaardagen van jullie liefste leiding!!!! Met ook een kei cool weekend! Ja, we hopen dat
jullie er evenveel van hebben genoten als ons ☺ en dat dit jullie heeft gemotiveerd voor het
kamp!! En dat jullie er met kei veel zullen zijn. Want inderdaad na deze maand, kunnen we
zeggen dat we er bijna zijn! Spannend ☺
Hier volgt dan maar het programma van de maand mei, die jullie natuurlijk vol spanning aan
het verwachten zijn :p
Zondag 07 mei: VOORBEREIDING-KAMP-ORIENTATIE-DAG-VERGADERING, amai
wat een naam, maar het wordt wel keeeeei cool! Er zal jullie op een super coole manier
uitgelegd worden hoe jullie een tent moeten opzetten, een kompas gebruiken, sjorren, met een
bijl omgaan enz. Het zou super fijn zijn als jullie er zouden kunnen zijn, want dan kunnen we
ineens ook al wat spreken over de patrouilles die gevormd zullen worden.
OM HOE LAAT: 10U WAAR: aan het lokaal
We zullen om 17u30 terug zijn aan het lokaal
VERGEET jullie PICKNICK dus NIET!!
Zondag 14 mei: SURPRISE!!!! Jaja, het jaar zit er bijna op, maar wij blijven gemotiveerd en
hebben een SUPER vergadering voor jullie gemaakt!!!
VRIJDAG 19 mei: Avondvergadering! De uren vindt je ergens anders in de totem ☺
Voor de rest zijn er geen vergaderingen meer behalve vergadering aan zee in juni en het
kamp, omdat wij en jullie ook met de examens beginnen.
TOT zondag dan, hopend dat jullie met velen zullen zijn ☺
Jullie super, mega, hyper gemotiveerde leiding;
Wezel: 0478/39.26.88
Haflinger: 0485/56.23.84
Wiko: 0484/90.06.60
Serval: 0499/39.11.89

Srevig
Hey Givertjes, laatste totem van het jaar… laatste maand voor het kamp… Het minste wat we
kunnen zeggen is dat de opkomst dit jaar nogal wisselvallig was. Sommigen onder jullie
hebben we (bijna) elke vergadering gezien. Anderen kwamen sporadisch eens langs… Dit
gewoon om nog eens te herinneren dat we van jullie ook verwachten dat jullie tijdens het jaar
actief meedoen aan de vergaderingen en niet enkel het tofste uitkiezen (zoals het kamp
bijvoorbeeld). Laatste maand dus om te bewijzen dat je er volledig zin in hebt en om volledig
uit de bol te gaan voor de examens ! !
•

Zondag 7 mei : dagvergadering… surpriseeeeeeeeeeeeeeee ! ! Jullie worden om 9.00 aan
het centraal station verwacht. Terug rond 18.00 aan het centraal station.

•

Zondag 14 mei : zoals elk jaar gaan op deze datum de stadskriebels door… eens lekker
uit de bol gaan, allerhande toffe sporten uitproberen… misschien een eisje eten ALS het
schoon weer is en ALS jullie braaf zijn (zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer onwaarschijlijk dus ☺ )

•

Vrijdag 19 mei : Laatste vergadering, avondvergadering… Laatste afspraken maken voor
het kamp, het jaar eens samen overlopen… We gaan naar ‘t stad… afspraak om 19 uur
aan de trappen van de beurs, terug AAN HET LOKAAL omstreeks 22.00 (indien anders
afgesproken en met toestemming van je ouders mag je onmiddellijk naar huis)

Een stevige linker,
Lynx 0486/69.02.05
Tarbagan 0485/61.66.22
Panda (nog steeds psychologisch aanwezig vanuit Montpelier)
Oh, en we waarderen nog steeds dat je afbelt als je niet kan komen… en liefst niet de dag zelf
;-)

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: “Salade van kip en meloen”
Wat hebben we nodig?
(voor 4 personen)
350g kipfilet
- 1 kleine meloen
- druiven
- ananas uit blik
- groentebouillon
- 1 theelepel kerriepoeder
- peper en zout
- 6 eetlepels mayonaise
- 1 dl yoghurt (natuur)
- korianderblaadjes als versiering
- sla (naar keuze)
- pijnboompitten
-

slazwierder
snijmesje
werkplank
lepels
mengkom
kookpot

Hoe maken we het?
1. Kook de kipfilet gaar in de groentebouillon. Laat ze daarna afkoelen.
2. Halveer de meloen, verwijder de zaadjes en een deel van het vruchtvlees, pas
op dat je de schil niet kapot maakt.
3. Ontpit de druiven.
4. Snijd het vruchtvlees van de meloen in stukjes.
5. Snijd de ananas eveneens in stukjes.
6. Meng de mayonaise met de yoghurt en de kruiden.
7. Spoel de salade en zwier hem droog.
8. Schik de sla, de reepjes kip en de stukjes fruit in de meloenhelften.
9. Plaats de halve meloen op een schotel en leg de overige vulling er rond op
een slabedje.
10. Werk af met het sausje en versier met blaadjes koriander en pijnboompitten.
11. Was alle dingen die je vuil hebt gemaakt af en ruim de keuken op.

Hoe noemt men een WC op wieltjes?
Een pleemobiel!!

Een man staat blauw poeder in zijn tuin uit te strooien. Zijn nieuwsgierige
buurman snapt er niets van en komt vragen hoe dat zit. 'Nou, dat poeder is om
olifanten weg te houden.' 'Maar d'r zijn hier toch helemaal geen olifanten?!',
vraagt de buurman verwonderd. 'Goed poeder hé!'

patrijs

