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Voorwoord 
 
Beste leden, ouders en sympathisanten, 
 
 

DISCO 
 
 
Inderdaad! Dit is het thema van ons MEGADISCOGROEPSWEEKEND! 
Daarvoor zakken we allemaal af naar Aarschot, verdere informatie vinden jullie op volgende 
blz. 
 
 
Om jullie er nog even aan te herinneren bestaat de scouts dit jaar 100 jaar.  
Wat wil zeggen dat we dit jaar op Jambé gaan… 
’Hu? Wat? Jambé?’ Hoor ik jullie nu allen denken. Jambé is het tweede grootste scoutsevent 
dat er al georganiseerd is in die 100 jaar. Een eerste reden om jullie hier nu reeds voor klaar te 
maken.  
Jambé is samenkomen met ALLE scouts van heel België… een tweede reden om jullie hier 
nu al klaar voor te stomen… En zo kunnen we nog heel wat bedenken. Om meer te weten 
zullen jullie moeten wachten op de volgende totem. Waar we in het lang en het breed zullen 
uitleggen wat jullie hiervan mogen verwachten. 
 
 
Geen Jambé zonder eerst een eigen scoutsfuif! 
Hou alvast zaterdag 17 maart vrij. De givers beloven een spetterend feestje in het jeugdhuis 
‘de Alleman’ van Oudergem. 
 
 
En vergeet niet: 
 
Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente! 
 
Suricata 
 
 
 
 



Gedicht 
 

De vuilste plek ter wereld 
(Adrianna Vandeuren, Welp) 

 
 

In de vuilste plek ter wereld 
Moet je vechten als een held 

Je pakt de modder in je mond 
En spuwt dat mengsel in het rond 

Dan val je in de koeienstront 
En wordt je gebeten door een hond 

 
Probeer je niet te wassen 

Want je weet nooit waar ze plassen 
Of anders pak je in de kratten 

Een beetje water vol met ratten 
Ga nooit in de rivieren 

Want bloedzuigers zijn vampieren 
 

Op de omgekeerde dag  
Eet je alles wat niet mag 

Bordje spaghetti ’s morgens 
En ochtendgymnastiek ’s avonds 

 
Het is leuk een scouts te zijn 
Daarom was dit jaar zo fijn 

 
 
 
Dankjewel Adrianna! De hele leidingsploeg vind het super dat je zo’n mooi gedichtje 
over de scouts hebt geschreven! 
 
 



 
 
Het is weer zover: ons jaarlijks groepsweekend! En dit jaar wordt het een mega 
disco weekend!! 
 

 
Plaats:  
Scoutslokalen van Aarschot 
Bekaflaan 
3200 Aarschot 
 
 
Vertrek:  
Jonggivers en givers: vrijdag 2 maart om 17.15u in het Centraal station. 
Kapoenen en welpen: zaterdagochtend om 9.30u aan het lokaal. 
 
Terugkomst: 
Iedereen: zondag 3 maart om 15u in het Centraal station. 
 
Wat neem je mee? 

 weekendgeld in een envelop met je naam op 
voor jonggivers en givers: 15€  
voor welpen en kapoenen:12€  

 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 
 en uiteraard jullie goed humeur! 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
Hiphopdiedeliedoe! De kapoenen zijn 
we nog lang niet moe! 
De maanden vliegen voorbij, 
wat maken die vergaderingen ons altijd zo blij. 
Maart wordt weer reuzenfijn, we hopen dat jullie erbij zullen zijn!  
Denk aan jullie spreuk, die is toch zo leuk: 
 “Het is fijn, om kapoen te zijn ☺” 
 
3 tot 4 maart:  
Groepsweekend. We gaan op weekend met heel onze scoutsgroep! We 
leren niet alleen de andere kapoentjes beter kennen, maar ook de leden 
van de andere takken. Ik zou zeggen, houd dit weekend zeker vrij! Voor 
meer informatie, zie het aparte blad in de totem.  
 
11 maart:  
Bal en pleinspelen op een speciale manier, gegarandeerd plezier!  
 
18 maart: 
Brrr, spoken teisteren het bos…WOEHOE…Verkleed je als een spook, voor 
het grote spookspel…WOEEEEEEHOEEEEEEEEEEW… 
 
25 maart: 
Laatste zondag van de maand, naar gewoonte geen vergadering. 
 
 
Een stevige linker, 
Jullie leiding 
 
 

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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Mijn Allerliefste welpjes! 
 
Binnenkort kunnen we de lente verwelkomen in ons land.  
De bijtjes zoemen in onze oren en het zonnetje zal ons 
humeur goed bekoren… 
Kortom, de lente maakt ons vrolijk! 
Hier volgt een super mega coole de luxe scoutsmaand maaaaaaaaaaaaaaart: 
 
3-4 Maart:  
In de disco oohooohooo, gaan we dansen oohooohooo, gaan we zingen, gaan we 
swingen, gaan we op de tafel springen, in de disco wohoo 
(met een zwoele stem) In de discoooo 
In de discoooo… 
Inderdaad, we gaan op discoweekend! Maak je maar al klaar voor het 
Discogroepsweekend...! 
Je zou het voor geen geld van de wereld willen missen... Zeker meekomen dus!  
Meer info vinden jullie wat verder in de Totem.  
 
11 Maart: 
DRINGEND. Spionnen gezocht. Boeiende job, zwijgen verplicht. Kandidaten 
melden zich om 14u in de vogelzanglaan in Sint Pieters Woluwe...  
Vergeet je niet te vermommen...We hebben het hier over een delicate zaak! 
 
18 Maart: 
Scrabbel de scrabbel de scrabbel 
We gaan vooral geen scrabbelspel spelen… ☺ 
We verwachten jullie om 14u aan het lokaal. 
 
25 Maart:  
Geen scouts, laatste zondag van de maand. Maar bereid je al maar voor op de 
volgende veelbelovende scoutsmaand! 
 
 
Tot volgende keer maar weer 
volgende week zijn we er weer met meer weer! 
 
Pudmini en Jacala. 

Akela (Kwinten Boels)  ikke_kwinten@hotmail.com 0472/240.310 
Pudmini(Rozemien De Troch) roosje007@hotmail.com  0497/020.852 

emeliken@hotmail.com  0496/674.389 Baloe (Emily Bouché)  
anneleendevooght@hotmail.com 02/672.23.22 Rakscha (Anneleen De Vooght) 

Jacala (Cajsa Tonoli)  cajsa_tonoli@hotmail.com 0474/486.444 
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Hey beste jonggivers,  
Februari was weer een fantastische maand en ging veel te snel 
voorbij:St.Valentijn, padu zijn verjaardag, de 
gezelschapsspelletjes, …  
nu komt maart, naar de vergadering kom je te paard,  
het groepsweekend komt eraan, laten we er voor gaan. 
 
 
 
2, 3 en 4 maart:  
Groepsweekend!! Info elders in de totem. Kom ultra gemotiveerd in perfect uniform. Hopelijk 
zijn jullie dan ook in topvorm.  
 
 
11 maart:  
Kom als gewoonlijk goed op tijd, 14 uur!!! 
Het bos wacht op ons, ze heeft onze hulp nodig om te overleven. 
Doe vuile kleren en goede schoenen aan. Vergeet de goede spirit niet !!!! 
 
 
18 maart: 
Haal al jullie talenten boven, want constructies vergen tijd en inzet. 
Maak je schetsen al op voorhand en laat zien wat je waard bent. 
Jullie krijgen nadien tips van de ploeg technieken om jullie ontwerp werkelijkheid te laten 
worden. 
Een jacuzzi, een sauna, een brug, een schommel? …. doe wat je mogelijk acht, 
maar vergeet niet, je zit bij de scouts. 
 
 
25 maart: 
laatste zondag van de maand, GEEN vergadering. 
 
AFSPRAAK OP GEWONE UREN IN UNIFORM 
BEL OP VOORHAND AF ALS JE NIET KAN KOMEN 
 
 
Jullie leiding 
 

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 
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Hey hey beste givertjes, Hey hey beste givertjes, 
Februari heeft ons geleerd dat een bosspel met maar 2 
givertjes niet echt lukt, dat maraboe de totem niet leest 
maar wel het best kan bowlen en dat spivo af en toe nogal 
vergeetachtig is ☺!  

Februari heeft ons geleerd dat een bosspel met maar 2 
givertjes niet echt lukt, dat maraboe de totem niet leest 
maar wel het best kan bowlen en dat spivo af en toe nogal 
vergeetachtig is ☺!  
  
Eerst nog wat praktische informatie: Eerst nog wat praktische informatie: 
Zoals jullie ondertussen wel weten hebben we vliegtuigtickets gekocht en gaan 
we dus naar Griekenland!!!  
Zoals jullie ondertussen wel weten hebben we vliegtuigtickets gekocht en gaan 
we dus naar Griekenland!!!  
De vlucht vertrekt op zaterdag 14 juli om 15.45u in Zaventem. We zullen terug 
zijn op dinsdag 31 juli om 16.45u in Zaventem.  
De vlucht vertrekt op zaterdag 14 juli om 15.45u in Zaventem. We zullen terug 
zijn op dinsdag 31 juli om 16.45u in Zaventem.  
We vragen jullie deze tickets nu al terug te betalen. Dit is voor iedereen 135€, 
te storten op 735-0152406-07 met als vermelding jullie naam + Griekenland. We 
zullen jullie verdere informatie over het verblijf daar en de activiteiten geven op 
het groepsfeest. (breng dus jullie ouders mee!)  

We vragen jullie deze tickets nu al terug te betalen. Dit is voor iedereen 135€, 
te storten op 735-0152406-07 met als vermelding jullie naam + Griekenland. We 
zullen jullie verdere informatie over het verblijf daar en de activiteiten geven op 
het groepsfeest. (breng dus jullie ouders mee!)  
  
Dan nu de activiteiten voor maart:  Dan nu de activiteiten voor maart:  
  
2,3 en 4 maart2,3 en 4 maart: ons mega fantastisch super leuk groepsweekend! Zorg dat jullie 
er ALLEMAAL zijn!! Verdere informatie vind je elders in de totem 
 
Zondag 11 maart: we gaan paaseitjes inpakken ☺. We spreken af op de gewone 
uren. 
 
Zaterdag 17 maart: jaja we hebben er al veel over gesproken maar eindelijk is 
het zover: DE GIVERFUIF!!  
 
Zondag 25 april: uitzonderlijk wel vergadering! De paaseitjes moeten verkocht 
worden!!  
 
 
 

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