
 

       Totem  
 
      Afgiftekantoor: Oudergem  
      Verschijnt maandelijks: maart 2006  
      Uitgezonderd juli en augustus 
      Verantwoordelijke uitg.: 

 Eline en Anneleen De Vooght  
      G. Merjaylaan 32 
      1160 Oudergem  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VVKS REYNAERT  VVKM BEATRIJS 
            B12/12S              B12/B13M 
 
 

http://www.reynaert-beatrijs.tk/ 
 



Voorwoord 
 

Beste totemlezer,  
 
Deze maand een kort voorwoord aangezien jullie al genoeg informatie te 
lezen hebben. Want in maart is het weer zo ver: ons jaarlijkse groepsfeest. 
En dit jaar hebben we het eens in een anders jasje gestoken, dus het wordt 
zeker de moeite!! 
 
Aangezien er al verschillende ouders achter de kampdata hebben gevraagd  
 
Jong-givers: 21 tot 30 juli 
Welpen: 18 tot 30 juli  
Kapoenen: 25 tot 30 juli 
 
Nu we jullie deze data gegeven hebben, kunnen jullie jullie vakantie 
beginnen plannen en deze periode dus zeker vrijhouden!!  
 
Voila dit was het voor deze maand. Stort jullie nu maar met veel 
enthousiasme op de rest van deze totem!  
 
Tot op ons groepsfeest 
 
Stevige linker 
 
Sika  
 



 

Groepsfeest 2006 
 
 

Zaterdag 18 maart is het weer zover, dan organiseren wij ons jaarlijkse groepsfeest 
waarvan de opbrengst integraal naar onze scoutswerking gaat! 
Het concept is tegenover vorig jaar op twee vlakken verandert: 

1) Het feest gaat door op zaterdag in plaats van zondag en ’s avonds in plaats van ’s 
middags. 

2) In de plaats van ballekes in tomatensaus houden we een barbecue!! De mama’s en 
papa’s die in hun familie bekend staan als meestervleesbakkers, of die gewoon 
graag achter een barbecue staan, kunnen zich inschrijven voor de 
barbecuewedstrijd en zo een mooie prijs winnen. (het is niet nodig je eigen 
babecueset of houtskool mee te nemen). Het is wel aan te raden je eigen stokken, 
vorken en dergelijke mee te nemen. 

 
Net zoals vorige jaren doen we een beroep op behulpzame ouders om een dessert te maken. 
Duidt dit wel op je inschrijvingsstrookje aan, evenals voor hoeveel personen. Op die manier 
hebben wij een zicht op hoeveel dessert er is. 
 
Voor slaatjes, aardappelen en dergelijke zorgt de leiding, deze zijn inbegrepen in de prijs. 
 
Het is wel nodig om je op voorhand in te schrijven aan de hand van onderstaande strook. 
Deze stuur je op VOOR 12 maart naar: 
 
Aina callaert 
F. Bossaertsstraat 109 
1030 Brussel 
 
Het hele gebeuren gaat door in het Lutgardiscollege, Zandgroeflaan 2 Oudergem. Betalen doe je 
ter plaatse. 
 
Programma:  
 
17h: Aankomst: de mama’s en papa’s die mee willen doen met de barbecuewedstrijd krijgen vlees 

en beginnen eraan 
 
17h15: Begin van de quizz 
 
18h: Begin eten 
 
20h: Begin juniorfuif voor welpen en jonggivers in jeugdhuis “alleman” vlakbij de school. (inkom: 1 

euro) 
 
21h30: Einde juniorfuif 
 
22h: Begin giverfuif in jeugdhuis alleman, voorverkoop: 3 euro, kassa: 4euro. Alle ouders zijn ook 

welkom!! 
 



 
 
Naam: 
 
Wij komen met ...........Personen 
 
Wij bestellen:     Omcirkelen wat van toepassing is 
 
.........x bord met 1 stuk Worst—Brochet—Kip—Vegetarische burger    ........x 7 eur 
.........x bord met 2 stukken Worst—Brochet—Kip—Vegetarische burger    ........x10eur 
    Worst—Brochet—Kip—Vegetarische burger 
.........x bord met 3 stukken Worst—Brochet—Kip—Vegetarische burger    ........x12eur 
    Worst—Brochet—Kip—Vegetarische burger 
    Worst—Brochet—Kip—Vegetarische burger 
          Totaal:      ...........euro 
 
       
Ik maak geen/een dessert voor ......... personen 
 
Ik schrijf mij wel/niet in voor de barbecuewedstrijd 
 
 
 
 



 

            

 
 
 

                                                                           
 

 
 
 

Vóór de mega-Giverfuif, 
trakteren wij al de 

welpen en Jonggivers 
alvast op een uurtje feest! 

Van 20u tot 21.30u 
kunnen jullie komen 

dansen in de ‘Alleman’ 
!!! 

 

 
Tijdens / na de barbecue, 

omstreeks 20u  
steken we de lichten aan  

en draaien we  
de grootste hits van het moment  

voor onze welpen en JG’s  
en ieder ander die aanwezig is !!! 

 Het belooft een leuk en  
sfeervol feestje te worden... 

 
...na 21.30u  

moet iedereen onder de 16 jaar naar huis,  
al de rest kan gerust blijven op onze jaarlijkse 

giverfuif!!! 

   

    



Iiiiiiieeeeeeeeeeeeepppppppppppsssssssss diiiiieeee 
kappppiiiiieeeeeeeeeennnneeeeeeennn!!! 
 
OOOHH jawel! Weer een keeeeiii coooollleee maand maaaaaaaart!  
Ennnnn… De voltallige leiding staat weer geheel ter uwer beschikking! (zoals ze da 
wel eens in het beschaafde Nederlands durven te zeggen of: ‘We zoan der weeer 
geriet vuur’). Nu onze exaampjes volledig van de baan zijn vlieger we er weer met 
zen allen in! Met zen ALLEN!  
 
Zondag 5 Maart: 
Kapoentjes, kennen jullie dat groot gigantisch bos daar in de buurt van onze lokalen 
nog?  
Wel daar gaan we een groot spel spelen… *sluipen, kruipen, lopen en vooral veel 
lachen…* 
trek die stoute schoenen al maar aan, en we verwachten je aan de lokaaltjes voor 
een super cool bosspel!! 
 
Zaterdag 11 Maart:  
Wat is ons thema weer dit jaar?? Ah ja, VERDRAAI DE WERELD!...Wel, laten we die 
wereld maar eens gaan verdraaien! We gaan samen met de welpjes naar Brussel 
waar we heel wat leuke dingen in petto hebben voor jullie… Let wel op, je moet al om 
11u30 aan het lokaal staan met een pique-nique en je abonnement voor de 
metro…We zullen terug zijn tegen 5u.  
 
Zaterdag 18 Maart:  
Ons mega fantastisch super neig cool groepsfeest is aan de beurt! En jullie worden 
allemaal hoogst persoonlijk (!) uitgenodigd… Kijk verder in de Totem voor je 
uitnodiging en voor verdere uitleg! 
 
Zondag 26 Maart:  
Geen vergadering. 
 



 
Indien jullie niet kunnen komen naar onze vergaderingen, mag je altijd iets laten weten aan 
onze takleidster; Patrijs, of voor eventuele vragen mag je altijd eens bellen naar één van je 
lieve leidsters en leider! 
 
Patrijs:   roosje007@hotmail.com   02/511.88.10  0497/02.08.52 
Sika:      elinedevooght@hotmail.com  02/672.23.22  0486/83.90.76 
Kiang:    jan_c_@hotmail.com   02/215.43.77  0485/64.75.73 
Cajsa:    cajsa_tonoli@hotmail.com  02/269.96.61  0474/48.64.44 

 



 
De winter is bijna gedaan en de lente komt al aan de deur 
kloppen. Gedaan met het koude weer, leve de zon. Alhoewel 
ik denk dat sommigen het rollen van sneeuwballen en het 
maken van sneeuwmannen wel zullen missen. 
Een drukke maand hebben gehad met een valentijnspel dat 
een beetje onder de sneeuw is geëindigd en een fantastisch 
Piraten groepsweekend, met het veroveren van eilanden en het zoeken naar 
schatten en een toch wel geslaagde laatste zondag van de maand (want dan was 
het scouts voor een keer ☺). 
Nu nieuwe maand, nieuwe activiteiten. Let op want in de maand maart gaan er 2 
activiteiten door op zaterdag! 
 
 
Zondag 5 maart:   Speurtocht-ruilhandel 
Voor deze vergadering heb je niet alleen je speurneus en je Sherlock Holmes 
instinct nodig, maar ook mensen kennis, om de juiste goederen van de juiste 
mensen los te krijgen. Bij een gebrek aan een van deze twee kenmerken, zou 
het wel een zeer ernstige gevolgen kunnen hebben voor de wereldbevolking. De 
wereld ligt in jouw handen. Zie maar dat ze gered wordt! 
 
Zaterdag 11 maart  11 maart: Verdraai de wereld 
Gezamenlijke activiteit met alle jeugdbewegingen van Brussel. We spreken af om 
11.30 aan het lokaal met een lege maag, maar met een picknick en een MIVB-
abonnement. Het gaat een dag worden vol toffe activiteiten en workshops rond 
duurzame ontwikkeling. Meer informatie kan je altijd vinden op www.11maart.be 
 
Zaterdag 18 maart;  Groepsfeest 
Uitnodiging voor dit fantastisch evenement vind je elders in de totem. Ik kan je 
alvast verklappen dat het zoals ieder jaar lekker smullen wordt. Hoe lekker het 
vlees zal zijn, hangt van de koks af. Vertrouw je de andere mensen hun 
kookkunsten niet, of vind je dat jouw papa de beste barbecue kan maken. Schrijf 
hem dan zeker in voor de barbecue wedstrijd. 
 
Zondag 26 maart: 
Laatste zondag van de maand dus geen vergadering 
 
 
Zoals steeds: Afbellen als je niet kan komen, altijd in perfect uniform 
 
Akela (Kwinten Boels)   ikke_kwinten@hotmail.com 0472/240.310 
Bagheera (Sarah Melsens) sarah_melsens@hotmail.com 0494/212.508 
Baloe (Emily Bouché)   emeliken@hotmail.com  0496/674.389 
Rakscha (Anneleen De Vooght) anneleendevooght@hotmail.com 02/672.23.22 
 



 
 
Ilaaa, Ilééé, Joepiahééé ! 
Het jaarlijkse groepsweekend is alweer gepasseerd, maar ook de leiding is 
weer uitgeleerd ! De examens zijn gedaan dus, vanaf nu weer, spetterde 
activiteiten waaronder ééééén jawel DISTRICT-FATA-MORGANA-
ACTIVITEIT, een super BOSSPEL en het jaarlijkse nog veel spetterende 
GROEPSFEEST!!! Over het groepsfeest kom je elders in de totem vanalles te 
weten! Wij verwachten alvast van onze lieve Jonggivers dat jullie, vrienden, 
vriendinnen, familie verplichten hun kindertjes en leiding ook dit jaar te 
steunen en te verheugen met hun aanwezigheid op dit jaarlijkse evenement ! 
☺ 
 
Zondag 5 maart : BOSSPEL!!!   neem als het regent, aub een jas mee! 
Afspraak zoals gewoonlijk om 14u aan het lokaal! 
 
ZATERDAG 11 maart :  FATA-MORGANA-DISTRICTSACTIVITEIT !!! 
We spreken ZATERDAG af om 14u aan het lokaal met ABONNEMENT ! Samen vertrekken 
we dan richting ‘Alleman’ voor de gezamelijke districtsavtiviteit (we doen iets samen met de 
andere JG-groepen in Brussel !) 
’s avonds is er een fuif gepland in ‘de Schakel’ ! Na het eten (is voorzien!) gaan we daar 
samen naartoe! Voorlopig is het de bedoeling dat de ouders jullie daar komen oppikken! 
De exacte uren, planning is ons nog niet doorgegeven, ik zet alle verdere informatie op de 
SITE dus kan het handig zijn deze af en toe te checken! Als er drastische veranderingen qua 
uren,... zouden optreden, laten we jullie dit zeker per telefoon weten! Be THERE!!! 
 
ZATERDAG 18 maart : Ons jaarlijkse GROEPSFEEST!!! Dit jaar, jawel, in de 
namiddag/avond gevolg door een spetterende Junior-party in de Alleman (naast het St-
Lutgardis-college waar het groepsfeest plaatsvindt) 
’s Avonds is er ook nog de GIVERFUIF, maar dan is het tijd voor de welpen en JG’s om naar 
huis te gaan (de ouders mogen natuurlijk altijd blijven hangen !) Info elders in de totem ! 
 
!!! AFBELLEN AUB !!! Wiko : 02/2154377 -  0484/900660  Haflinger : 0485/562384 
 
***                            Hip hoi hey, jg’s doen altijd meej!                            ***  
 
 
 



Givers 
 
Ola, alles kits onder de rits? 
Leve maart, want dan krijg jetaart… 
Aha vol spanning wachten jullie op de planning… 
 
Leve de bloemen, mijn papa en mijn mama en de rode duivels natuurlijk! 
 
Bon genoeg gezeverd : 
 
Op zaterdag 11 maart organiseert het district een super activiteit in het kader van het 
jaarthema « verdraaide wereld ». Groot spel met alle givers van Brussel + fuif nadien in de 
Schakel… Uren worden later nog meegedeeld. Het zou tof zijn mocht iedereen aanwezig zijn 
 
Zaterdag 18 maart : groepsfeest + fuif : wa verwachten jullie omstreeks 15 uur aan het 
lutgardiscollege. Jullie taak : helpen bij het groepsfeest + alles in orde brengen voor de fuif… 
Voorzie gerief om te overnachten. 
 
Zondag 26 maart : Verkoop van paaseitjes (jawel opnieuw…) om geld in te zamelen voor het 
buitenlands kamp… Winst zal verdeeld worden onder de aanwezigen… 
 
 
 
Ten slotte zou ik nog willen toevoegen dat het tof zou zijn dat jullie met wat meer regelmaat 
naar de vergaderingen komen… en niet enkel wanneer het jullie aanstaat… jaja ik herhaal dit 
voor de 10.000ste keer… 
 
 
Alle tot binnenkort en eet niet te veel bloemetje ? ? ? 
 
 
Ciao bambinos, 
 
Lynx 
Tarbagan 
Panda (vanuit Montpelier) 
 
 
 
 



 
 
 
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:  “Tsatziki” 
 

 Wat hebben we nodig? 
 

- ½ l yoghurt 
- 1 komkommer 
- 1 teentje knoflook 
- olijfolie 
- citroensap 
- een half sjalotje 
- dille 
- peper en zout 
- peterselie 
- een mesje 
- een plankje 
- een rasp 
- een kom 
- een glas 
- een schaar 
- een lepel 

 
 
 

 



 
Hoe maken we het? 
 

1. Schil de komkommer en rasp hem heel fijn. 
2. Doe de yoghurt in een kom. 
3. Pel de knoflook en snij ze in heel kleine stukjes.  Meng dit met je yoghurt. 
4. Giet een klein scheutje olijfolie erbij. 
5. Hak de dille fijn en meng ze met de yoghurt. 
6. Kruid dit met peper en zout. 
7. Giet er een paar druppels citroensap bij. 
8. Doe de geraspte komkommer bij het mengsel. 
9. Schil een half sjalotje, snij het heel klein en doe het ook bij het mengsel. 
10. Doe de peterselie in een glas en knip hem heel fijn met de schaar in het glas.  

Doe de peterselie dan ook bij het mengsel. 
11. Roer eens goed dooreen en…  smakelijk! 
12. Was alle dingen die je vuil hebt gemaakt af en ruim de keuken op. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Wat moet je doen als uw schoonmoeder uitgaat? 
Ze terug aansteken! 
 
 
Er lopen twee gewapende kakken over 't straat en die komen een diarree tegen.  
'Hey, hallo', zegt de diarree, 'Wat gaan jullie doen vandaag?' 
'Ah!', zeggen die twee gewapende kakken, 'wij gaan een bank overvallen.' 
'Wauw, da's tof jong!', zegt de diarree, 'mag ik niet meedoen?' 
'Ah nee hé!', zeggen die twee gewapende kakken, 'want daarvoor moet ge nen 
harde zijn hé!' 
 
 
 

patrijs 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 

 


