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Voorwoord 

 
Beste totemlezer! 
 
April zit er weer op! Jullie hebben weer een jaar de tijd om over een nieuwe aprilgrap na 
te denken, uit te kijken naar paaseitjes,… Hopelijk hebben jullie ook allemaal genoten 
van  het mooie weertje tijdens de paasvakantie en zijn jullie klaar voor de laatste loodjes 
voor de zomervakantie. Dit wil ook zeggen dat het scoutsjaar aan het einde komt. Dus 
hier is dan de laatste totem voor een normale maand ☺! Maar niet getreurd ook deze 
maand hebben we een heleboel super leuke vergaderingen voorzien!  
 
 
Even wat praktische informatie:  
 
Zondag 13 mei:  
 
13 mei gaan we met heel de groep naar een grote speeltuin in Kessel-lo. We spreken af 
om 9.40u  in het centraal station en we zullen terug zijn tegen 17.30u. Breng ook 5€ 
mee. 
 
 
Het kamp  
 
het kamp gaat dit jaar door in Villers-Le-Temple (Nandrin)  
voor de jonggivers van 18 tot 30 juli 
voor de welpen van 21 tot 30 juli 
voor de kapoenen van 25 tot 30 juli 
 
De givers trekken dit jaar naar Griekenland!  
 
 
Zeevergadering  
 
Hou ook zeker zondag 1 juli vrij voor onze jaarlijkse dagvergadering naar de zee! 
 
Een stevige linker 
Sika 
 
 
 
 



  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
DaG LiEfsTe, SchaTTigste, MoOiste en meest enThoUSIaste kaPOENtjes,  DaG LiEfsTe, SchaTTigste, MoOiste en meest enThoUSIaste kaPOENtjes,  
Hier VolgT de voorLaatSTe totem (vóOr de kaMptoTem). Dit beTekenT dat 
dEzE maaNd de Laatste maAnd is vol scOUtsverGaderingen (Heel Juni geen 
scouts, pInK juLlie TraanTjes Al maar Weg!) HeT beLooft daN ook EeN 
sPeTTerNde maAnd te Worden met OriGinele verGaderingen die NIet vaLLen 
Te misSen! 
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Te misSen! 
  
ZonDag 6 mei: BRusSel Staat VandeAg op Zijn Kop waNt heT is Weer sTadSkrieBels! TreK 
maar SporTieve KledIj aan ZodAt je het MeEste Uit jeZelf kaN Halen. We SReKeN af om 10u 
’s morgenS Aan hEt Lokaal en zIJn teRUg om 17u30.  
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’s morgenS Aan hEt Lokaal en zIJn teRUg om 17u30.  
  
  
ZonDag 13 mEi: VANdaag gAan We voor EEn daguitStap naar Kesselo! BEreid je mAar VooR 
op ravoTTen, uitleVen en gEniEtEn! VergEet Je GeLd in ENveloPpe niet. InfoRmatIe over Waar 
en WaNnEer vind je eLdeRs in dE Totem (;-)) 
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VrijDag 18 mei: AvOnDveRgaDerINg, vanAVonD Is Er EeN IDeNtitEITscrisis! JulLie Komen 
Aan ZOnDer Naam, AdReS, NatIoNalitEit maAr gaan TerUG naaR Huis AlS ware WerEldBurGer! 
We SPRekEn Af oM 18u en eindigen om 20u30.  
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Serval (Karin Melsens)  karinmelsens@hotmail.com 0499/391.189 
jan_c_@hotmail.com  0485/938.477 Kiang (Jan Callaert)  

Wasbeer (Alexis Janssens) alexisjanssens@hotmail.com 0498/638.707 
leutrim11@hotmail.com  0485/809.998 /809.998 Dingo (Leutrim Spahija)  
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Beste…. 

Welpen!! 
 

Het zonnetje begint altijd maar harder te schijnen, iedereen 
springt met vol enthousiasme uit zijn bedje, en ook in 
welpenland is er niets dan goed te melden! Want na de 
heerlijke maand april volgt er nog een maand mei, die weer 
is volgeboekt is met het beste van het beste. Laat ik jullie 

onze agenda eens voorstellen:   
 
Zondag 6 mei 2007 
Als het kriebelt moet je sporten! En waar kan het beter dan in het hartje van Brussel? Jaja, 
vandaag hebben ze het centrum afgezet zodat wij ons daar goed kunnen uitleven en allerlei 
sporten kunnen uittesten! Stadskriebels hier komen de welpen! We spreken af om 10u aan 
het lokaal en zullen terug zijn tegen 17.30u.  
 
Zondag 13 mei 2007 
Een hele dag scouts!! Joepie! Vandaag trekken we naar Kessel-lo, want daar staat een 
ENORME speeltuin. En niets leuker dan nog eens onze stoute kleren aan te trekken en om 
ter snelst van de schuivaf te glijden, of om het hoogste schommelen, of … 
Afspraak aan het centraal station om 9.40u. En we zijn terug om 17.30u. breng ook 5€ mee! 
 
Vrijdag 18 mei 2007 
Het einde van het schooljaar kom steeds dichterbij, dat wil zeggen: binnenkort vakantie, 
maar eerst nog studeren  . Daarom een vergadering op vrijdag zodat de leiding mooi kan 
studeren om mooie rezultaten te halen in juni, en ons zo meer te kunnen inzetten op groot 
kamp. We halen de bat, de tennisballen, de voetbal en nog veel meer uit de koffers om nog 
een laatste keer bal en pleinspelen te doen. Afkomen is de boodschap! Om 18u beginnen we 
eraan! Einde tegen 20.30u. 
 
Zondag 27 mei 2007 
Geen vergadering, laatste zondag van de maand. Geniet maar van het mooie weertje! 
 
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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AhoOi mateS ! This is yOur captain speakinG !  
Mei, een vrij volle maand zal ik het noemen. Vol met wat ? 
Mmm, wel met zonnige en blijmakende vergaderingen!  
Oooh daar hebben we wel zin in, jaWEL! Zodus, wat van 
jullie verwacht wordt is een zeeR grOte en vreugdevolle 
glimlacH, een beetje (veeL) fantaSie en het belangrijkste van al, 
jullie aanweZigheid! 
 
Hieronder, in het kort, een overzicht van de vergaderingen : 
 
Zondag 6 mei: 
Stad en kriebeltjes geeft ‘ STADSKRIEBELS’ , en daar gaan we naartoe!  Wie de kriebels 
al naar boven voelt komen zal dan met gehaaste spoed klaar staan. We zorgen er dan maar 
voor dat we om 10u aan de lokalen staan! Terug rond 17.30u ( aan de lokalen). 
 
Zondag 13 mei: 
OhOooo, waar gaan we graag naartoe als kind (peuter, kleuter,...) en nog liever als 
jonggiver?...raRararaaa... ‘DE SPEELTUIN’ natuurlijk ! Hiervoor is een goede fysieke en 
mentale voorbereiding nodig ( ☺) , want ‘ UiT de bOl ‘ zullen we zeker vliegen !  
Vertrek aan CENTRAAL STATION ( te Brussel ) om 9.40u, en wel stipt jonge 
MATROZEN! Terug rond 17.00u. BELANGRIJK : Neem 5 euro mee! 
 
Vrijdag 18 mei:  
Daar komen de examens weer onze pret verbrotten!  
Alle manuscripten weer open en LEREN zullen ze  
doen , de LEIDING! Dus wat er voor deze vrijdag g 
epland wordt is een gezellig avondje ‘bal- en pleinspelen’.  
We spreken af aan de lokalen om 18.30 tot 20.30u. 
  
Zondag 27 mei: 
Laatste zondag van de maand: geen vergadering! 
 
Stevige linker  
 

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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We zijn alweer half april en ja het touwenparcours zit er 
net op! Ik moet zeggen dat het een zeer geslaagde 
vergadering was!!  
Ook hebben jullie zeer goed jullie best gedaan met het 
verkopen van de paaseitjes: proficiat!  
Hier dan de vergaderingen voor mei: 
 
Zondag 6 mei: 
We gaan meedoen aan stadskriebels. Hiervoor spreken we af om 10u aan het 
lokaal en we zullen terug zijn tegen 17.3Ou.  
 
Zondag 13 mei: 
Groepsvergaderingetje!! We gaan de speeltuin van Kessel-lo onveilig gaan maken 
☺ . we spreken hiervoor af in het centraal station (daar zijn we dit jaar nog niet 
genoeg geweest ☺) om 9.40u en we zullen terug zijn tegen 17u. Breng ook 5€ 
mee! 
 
Vrijdag 18 mei:  
Ja het is tijd voor een avondvergadering want wij moeten weer beginnen blokken 
(en jullie ook trouwens!). Ofwel gaan we naar Jazz Marthon en laten we jullie de 
uren nog weten. Ofwel doen we mee met de jonggivers hun  bal en pleinspelen en 
spreken we af van 18u tot 20.30u.  
 
Zondag 27 mei: 
Laatste zondag van de maand: geen vergadering! 
 
Nog even een kleine herinnering: Betaal jullie vliegtuigticket! 135€ op  
735-0152406-07. (vergeet niet jullie naam te vermelden) 
 
Dat was het dan weer! 
 
Stevige linker 
Jullie leiding 
 

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

mailto:ikke_kwinten@hotmail.com
mailto:elinedevooght@hotmail.com


 

 


