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Voorwoord 
 

Hoi scoutsmensjes, leiding, ouders, en sympathisanten! 
 
Ook bij het vallen van de blaadjes kan een voorwoord niet ontbreken in de totem. 
Enkele weetjes, afspraken en andere nuttige info zullen uw hersens de volgende 5 minuutjes 
kunnen verwerken. 
 

1. Gelieve uw kind/kinderen, dit geldt alsook voor de leiding, zo snel mogelijk in te 
schrijven (via het inschrijvingsformulier in de totem van oktober of dat op de site) en 
het inschrijvingsgeld (€ 35) te storten op het rek.nr.: 429-2113991-82. 
2. Immers sinds dit jaar is de inschrijving gelinkt aan het krijgen van de totem, 
kortom als u uw kind binnen nu en het einde van de maand niet meer inschrijft zal u 
de totem niet meer ontvangen. 
3. Natuurlijk is de inschrijving ook heel belangrijk voor de verzekering, zodanig uw 
kind tijdens alle activiteiten en het kamp verzekerd is. 

 
2. Op de volgende bladzijde kan u de jaarkalender terugvinden. De jaarlijkse activiteiten 

zoals, zwemmen, kerstfeestje, ijsschaatsen, de scoutsweekends, ... en natuurlijk het 
kamp zijn hierop aangeduid. 
3. Zodat zeker alle leden mee kunnen op het kamp herhaal ik hier even de kampdata: 

1 - Givers: data zal later (zo snel mogelijk, in de mate van het mogelijke) 
persoonlijk door de leiding aan de ouders meegedeeld worden. 
2 - Jonggivers: 18-30 juli 2007 
3 - Welpen: 21-30 juli 2007 
4 - Kapoenen: 25-30 juli 2007 

 Geef de jaarkalender dus een mooi, speciaal en vooral opvallend plaatsje op de 
koelkast!! 
 

3. In de € 35 inschrijvingsgeld is ook een klein bedrag gerekend voor de aankoop van 
vieruurtjes. U hoeft daarom absoluut NIET uw kind zelf een vieruurtje mee te geven. 
(Natuurlijk ook om het probleem van 'hé jij hebt een ander koekje' te vermijden). 

 
4. Het eerste takweekend zal deze maand plaatsvinden. Dit op zaterdag 18 en zondag 19 

november. Meer concrete info vind u op een extra weekendblad in deze totem. 
 
 
Ziezo, opnieuw een boterham aan informatie, maar zeker geen onbelangrijke boterham! 
 
Indien u nog andere vragen of problemen heeft, aarzel niet om ons aan te spreken voor of na 
een vergadering. 
 
Groetjes, 
 
De R&B leidingsploeg. 
 
 



 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dag allerliefste kapoentjes!  
Eerst en vooral willen wij, de kapoenenleiding, jullie proficiat wensen met de 
overgang! Jullie zijn nu allemaal echte kapoenen geworden. De groep hangt nu 
goed samen dus het belooft een spetterend kapoenenscoutsjaar te worden!!  
Nu de nieuwe kapoentjes officieel kapoenen zijn ☺ kunnen we de derde 
scoutsmaand (al!!) van start laten gaan. Dit is het aanbod: 
 
Zondag 5 november: Vandaag gaan we op missie naar het paracommandobos van 
België! Wees in topvorm, trek je beste camouflagekleren aan en kom met de 
nodige discipline naar de vergadering! gegroet! 
 
Zondag 12november: het grote fameuze “knutselbord” ligt klaar om 
spelenderwijs te knutselen! Kom af in creatieve bui ☺ 
 
Zaterdag18-19november: Zijn wij, zoals de Grieken dachten, ontstaan uit water 
of uit lucht? Of is het scheppingsverhaal het antwoord op de ontstaanskwestie? 
Wij weten beter: we zijn verre afstammelingen van de mensapen! 
Kom zeker af naar het “Evolutie-van-de-mens-weekend” Heb je iets liggen dat 
past in dit thema, aarzel niet om dat dan mee te nemen! Ik denk aan een knuppel 
of vuurstenen of een primitief mes… Op de weekend pagina vinden jullie meer 
algemene uitleg.  
 
Zondag 26november: laatste vergadering van de maand dus geen scouts. 
 
Ook voor jullie een stevige linker 
 
 

Serval (Karin Melsens)  karinmelsens@hotmail.com 0499/391.189 
jan_c_@hotmail.com  0485/647.573 Kiang (Jan Callaert)  

Wasbeer (Alexis Janssens) alexisjanssens@hotmail.com 0498/638.707 
leutrim11@hotmail.com  0485/809.998 Dingo (Leutrim Spahija)  
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Ahoi allerbeste welpjes!! 
 
 
Oh jawel, die eerste scoutsmaand is voorbij gevlogen! (al zeg ik het zelf :-) !)  
 
We hebben de nieuwe welpjes kunnen verwelkomen tijdens de overgang, de moordenaar 
van Mowgli gevangen, en Mowgli geholpen zijn weg terug te vinden naar de Jungle!  
Steek je handjes in de lucht, en gooi ze maar tegen elkaar, hihi, één groot applaus want hier 
komen de activiteiten voor de maand NOVEMBERRRRR! (lees: brrrr, het kan in november al 
frisjes zijn, dus kleed je maar warm aan als je naar de vergadering komt!) 
 
Zondag 5 november 2006 
Toneel: 'Haast of de Kokadrielje'! 
We spreken reeds af om 13u aan het lokaal! Wees op tijd, want het toneel wacht niet op 
ons!! Neem zeker je cultuurwaardebon mee als je dit hebt (kan je bestellen via de site 
www.vgc.be ) of neem € 6,20 mee. Vergeet ook je MIVB-abonnement of kaart niet! 
 
Zondag 12 november 2006 
Wie is de dapperste welp, en doorstaat geen greintje angst bij het zien van een 
bloeddorstige vampier? 
We zullen het ontdekken op de Halloween griezeltocht!!! Afspraak om 14u aan het lokaal. 
PS: vergeet je verkleedkleren niet aan te trekken!  
 
Zaterdag 18 en zondag 19 november 2006 
Het eerste takweekend van het jaar met als thema: 
'Eskimo's op de Noordpool'!!!! Bereid je maar al voor op een exclusieve avondshow van 
Baloe de witte ijsbeer + GUESTS! (Speciaal overgebracht vanuit Antarctica!) 
Voor meer info over het weekend blader je best eens verder (of misschien terug) in deze 
totem. 
 
Zondag 25 november 2006 
Geen vergadering, laatste zondag van de maand. 
 
Ziezo, geef er maar een ferme lap op deze maand, en geniet er van, en vergeet vooral niet 
goed te luisteren naar je leiding! 
Stevige linker, 
 

Akela (Kwinten Boels)  ikke_kwinten@hotmail.com 0472/240.310 
Pudmini (Rozemien De Troch) roosje007@hotmail.com 0497/020.852 
Baloe (Emily Bouché)  emeliken@hotmail.com  0496/674.389 
Rakscha (Anneleen De Vooght) anneleendevooght@hotmail.com 02/672.23.22 
Jacala (Cajsa Tonoli)  cajsa_tonoli@hotmail.com 0474/486.444 
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Thema: De kapoentjes gaan de evolutie van de mens eens 
onderzoeken. De welpjes gaan op pad met de 
Eskimo’s en de ijsberen. 
 
Waar? Chirolokalen Zemst-Laar  

Humbeeksebaan (naast parochiezaal) 
1980 Zemst-Laar 

 
Wanneer? Jullie worden verwacht zaterdag 18 november om 9u 
aan het lokaal of indien u auto al vol zit met u eigen kinderen of 
indien u onderling hebt afgesproken verwachten wij u om 9u30 
aan het hierboven vermelde adres. Voor de terugkeer op 
zondag 19 november analoog ofwel om 13u indien u rijdt ofwel 
om 13u30 aan het lokaal. 
 
Wat breng je mee? 

 weekendgeld (15€) in een envelop met je naam op 
 uniform  
 matras, slaapzak, eventueel deken 
 slaapkledij (pyjama enz.) 
 toiletgerief, handdoek, washandje  
 lange broek, korte broek, T-shirts 
 voldoende ondergoed, kousen 
 dikke warme trui 
 schoenen 
 regenjas 
 verkleedkledij ivm het thema 
 picknick voor zaterdagmiddag zaklamp 
 en uiteraard jullie goed humeur! 

 
Jullie lieftallige leiding 
Kiang, Serval, Wasbeer, Dingo, Akela, Baloe Rakscha Pudmini 
en Jacala. 



Vervoersregeling weekend:  
 
Gelieve onderlinge strook in te vullen en af te geven op een 
vergadering of op te sturen naar:  
 
Jan Callaert    OF  Kwinten Boels 
F. Bossaertstraat 109   Leopold III-laan 7 
1030 Schaarbeek    1970 Wezembeek-oppem 
jan_c_@hotmail.com   ikke_kwinten@hotmail.com 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -  
Ik ouder van …………………………… kan naast mijn eigen kinderen 
nog O………… kind(eren) meenemen zaterdagochtend, 

O………… kind(eren) meenemen zondagmiddag, 
O Rij met eigen kinderen, dus mijn auto zit vol. 

 
IK ouder van ………………………… heb vervoer nodig voor mijn 
……… kind(eren) voor  
 O Zaterdagochtend 
 O Zondagmiddag 
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Het scoutsjaar is nog geen maand begonnen en we zijn 
al verschrikkelijk druk bezig geweest!  
Het scoutsjaar is nog geen maand begonnen en we zijn 
al verschrikkelijk druk bezig geweest!  
1) We hebben aan een zeepkistenrace 
deelgenomen,Yihaaaa! 
1) We hebben aan een zeepkistenrace 
deelgenomen,Yihaaaa! 
2) Zijn vol modder naar huis teruggekeerd na een 
schitterende overgang 
2) Zijn vol modder naar huis teruggekeerd na een 
schitterende overgang 
3) Hebben ons volledig laten gaan tijdens onze allereerste bal-en pleinspelen 
van het jaar... EN 
3) Hebben ons volledig laten gaan tijdens onze allereerste bal-en pleinspelen 
van het jaar... EN 
4) Hebben gretig allen samen meegezongen, gezwaaid en gedanst voor de 
camera van KETNET! Het jaar kan al niet meer stuk!!! Dit zijn dan ook de 
geplande vergaderingen voor November 

4) Hebben gretig allen samen meegezongen, gezwaaid en gedanst voor de 
camera van KETNET! Het jaar kan al niet meer stuk!!! Dit zijn dan ook de 
geplande vergaderingen voor November 
  
Zondag 5 November:Zondag 5 November:  LADDERSPEL! Afspraak zoals gewoonlijk om 
14u aan het lokaal. Om 17.30 is het gedaan! 
 
Zondag 12 November: METROSPEL! Neem allemaal jullie abonnement 
mee (of een metroticketje,geld,...) en zorg dat jullie op tijd 
zijn. De vergadering start om 14u en eindigt zoals steeds om 
17.30u. 
 
Vrijdag 17 November tot zondag 19 November: TAKWEEKEND!!! 
 
Ons eerste weekend van het jaar! Zodra ik alle informatie heb 
over waar we naartoe gaan, stuur ik alle JG’s nog een briefje 
(of een email) met de exacte uren + plaatsen van afspraak.  
Wanneer? We vertrekken sowieso vrijdagavond 17 November, We 
nemen allemaal een picknick mee OF hebben al gegeten! Het 
weekend zal zoals steeds duren tot zondagmiddag. (19 Nov) 
Neem mee:  - Weekenduitrusting (zie site) 
           - 20 euro in een enveloppe met naam op 
 
 
 
DRAAG STEEDS JULLIE U.N.I.F.O.R.M 
En VERWITTIG WANNEER JE NIET KAN KOMEN!!! 
 

Wiko (Nele Callaert)  nele_callaert@hotmail.com 0484/900.660 
floch16@hotmail.com  0485/562.384 Haflinger (Laurence Baeten) 

Wezel (Nicolas Janssens)  nicolas-janssens@hotmail.com 0478/392.688 
tim.jacob86@gmail.com  0472/607.292 Papegaaiduiker (Tim Jacob) 

Dafra (Sebastien Marion)  cacabouda007@hotmail.com 0477/382.225 477/382.225 

mailto:nele_callaert@hotmail.com
mailto:floch16@hotmail.com
mailto:anneleendevooght@hotmail.com


  
  
  
  

  
  
Hallo givers, Hallo givers, 
Oktober is al weer voorbij! De zeepkistenrace overtrof alle 
verwachtingen. Sinds de overgang hebben we er nu 
officieel drie givers bij! Tijd voor een nieuwe maand: hier 
is het programma voor november.   

Oktober is al weer voorbij! De zeepkistenrace overtrof alle 
verwachtingen. Sinds de overgang hebben we er nu 
officieel drie givers bij! Tijd voor een nieuwe maand: hier 
is het programma voor november.   
  
  
2-3-4-5 November 2-3-4-5 November  
Weekend: vertrek donderdag 2 november om 13u30 in het centraal station. Jullie 
mama en papa mogen jullie daar zondagmiddag 15u terug komen ophalen. 
Verdere informatie zie weekendblad.  
 
 
12 November ‘ 
We gaan samen avondeten en daarna naar het toneel!! We gaan naar La petite 
fille qui aimait trop les allumettes’ (dit is wel een Nederlands stuk ) - Hiervoor 
spreke we af als de vergadering van de andere leden gedaan is dus om 17.30. 
De vergadering eindigt om 22u aan de KVS. (Arduinkaai 7, 1000 Brussel) We 
kunnen de tickets met cultuurwaardebons betalen dus bestel deze NU 
(http://www.vgc.be/Cultuur/AlgemeenCultuurbeleidKunstenEnErfgoed/Cultuurwa
ardebon/ ). Je moet een week rekenen voor ze aankomen. Breng voor de 
zekerheid ook 10€ mee.  
 
19 November  
Laten we toch één keer een normale vergadering houden deze maand, givers 
moeten niet altijd een speciale behandeling krijgen, ☺ dus gewoon van 14u tot 
17.30. Afspraak aan de lokalen. Het wordt een actieve namiddag!!  
 
 
26 November  
Laatste zondag van de maand dus geen vergadering.  
 
 
Een stevige linker, 
 

Adelaar (Sarah Melsens)  sarah_melsens@hotmail.com 0494/212.508 
Sika (Eline De Vooght)  elindevooght@hotmail.com 0486/839.076 .076 

http://www.bronks.be/festival/fille.html
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Giverweekend: Halloween - horror.  
 
 
Afspraak: 
Donderdag 2 november in het Centraal station om 13.30 
We zullen Zondag 5 november om 15u 
 
Locatie: 
chemin des thiers 1 
4983 Basse-Bodeux 
 
 
Wat nemen jullie mee? 
- Warme slaapzak + deken (we slapen in een tent en het is november dus het kan KOUD zijn)  
- genoeg, warme kleren. 
- bord, bestek en beker. 
- waterdichte stapschoenen. 
- regenjas 
- muts, sjaal en handschoenen 
- zakmes 
- zaklamp. 
- toiletgerief  
- 25€ in een envelop met je naam op en eventueel een beetje zakgeld  
- steek alles in plastic zakjes (tegen de regen!) in een rugzak want je zal die moeten dragen  
- verkleedkledij: degene die het origineelst verkleed is krijgt een prijs!! 
 
 
Tot op weekend!!  
 
 
  
 



 


