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Voorwoord 
 

Hoipiepeloi iedereen! 
 
De lente komt eraan, jippiieeeeeeeee!!! (en ook de paashaas ;-))  
Dit betekent veel leuke spelletjes met de scouts, ravotten in het bos, barbequen 
(maar daar zijn we al mee begonnen), lekker in een t-shirt rondlopen, de 
belleblaas potjes aanvullen en bellen blazen, ....  
Kortom, het ziet er weer de max-vree-wijs uit :-)!! Geniet ervan, het is maar 1 
keer per jaar lente!! 
 
Aangezien in de vorige totem een klein foutje is opgetreden betreffende de 
kampdata van de verschillende takken, zijn hier de correcte kampdata voor het 
scoutskamp 2006! 
 
*Kapoenen: van 25-30 juli 2006 
 
*Welpen: van 21-30 juli 2006 
 
*Jonggivers: van 18-30 juli 2006 
 
*Givers:  deze kampdata zal jullie zo snel mogelijk door de hiervoor   
 bevoegde instanties (lees: jullie leiding) meegedeeld worden! 
 
 
En remember, altijd flink naar de scouts komen, met boordevol enthousiasme en 
vooral.... 
wees lief voor jullie leiding :-)! 
 
Stevige linker, 
 
 
Patrijsken 
 
 
 
 



 
 
 

Hellaba Kapoentjes 

 
 
 
We zitten al volop in de lente en een nieuwe scoutsmaand begint. Iedereen 
opgelet want dit is de maand van de vogeltjes die beginnen fluiten waaronder 
ook het zeer leuke kapoentje de mooiste tonen al laat horen de zondag 
voormiddag wanneer hij/zij naar de scouts kan gaan. 1 april valt spijtig genoeg 
niet op een zondag maar.... 
 

 
Op 2 april: de dag nadat iedereen zich heeft platgelachen en het nu aan het laten nazinderen 
is gaan onze teergeliefde kapoentjes het GROTE GRAPPENSPELSPEL spelen. Dus zorg 
maar dat je in een zeer goede bui bent en dat je een paar goeie moppen kan vertellen. 
 
9 april: Verrassing..... 
 
16 april: Spijtig genoeg geen scouts maar wel de paasklokken daarom uitzonderlijk geen 
scouts om toch ma jullie te laten genieten van de vakantie. 
 
22-23 april: Takweekend zorgt da je er bij bent. De Italiaanse Mafioso steekt zijn kop weer 
op zorg er dus voor dat je goed vermomd bent om als een echte Italiaanse gangster door het 
leven te kunnen gaan. Verdere informatie zie ergens anders in de totem.  
 
 
30 april: laatste zondag=> geen vergadering 
 
 
 
Voor info en om af te bellen (Liefst naar onze allerliefste takleidster patrijs) kan je deze 
communicatiemogelijkheden uitoefenen. 
 
 
 
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 
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 April … In April doet ie wat hij wil ! (En dat is naar de scouts 
komen… ) Zeg wist je dat de eerste april begint op dezelfde dag van 
de week als in januari in schrikkeljaren en als in juli in alle andere 
jaren… Dus weet je nu al wanneer dat de grote vakantie begint ☺ 
owkej dit was maar zever … nu naar het essentiële van de totem … 
de planningggggggg  
 
 
 2 april 2006 :  
Ja het is weer warm weer … (In april zet je je zonnebril op! :p ) Dus 
gaan wij eens buiten super-mega-coole bal- en pleinspelen spelen ! 
(14u aan het lokaal, zoals gewoonlijk) 
 
9 april 2006 
Iets wat we  al lang niet meer gedaan hebben … een bosspel ! Doe 
maar geen hakken of je mooiste kleren aan want die worden zeker 
vuil … 
 
16 april 2006  
Pasen …  je zal het waarschijnlijk te druk hebben om al je 
paaseitjes op te rapen daarom is er vandaag geen vergadering.  
 
22-23 april 2006 
!!! Mafjozie Wiieeeeeekènt !!! maak je hoed, sigaar en zonnebril al 
maar klaar … meer informatie elders in de totem ☺  
 
30 april 2006 
Laatste vergadering van de maand => geen vergadering  
 
 
 
 
 
 
 

!!! in uniform komen en als je niet kan komen , Afbellen !!! 
 
 
 

Akela (Kwinten Boels)  ikke_kwinten@hotmail.com  0472/240.310 
Bagheera (Sarah Melsens)sarah_melsens@hotmail.com  0494/212.508 
Raksha (Anneleen De Vooght) anneleendevooght@hotmail.com     02/672.23.22 
Baloe (Emily Bouché)  emeliken@hotmail.com    0496/674.389 
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Ciao welpi et kapoena,  
 
Hier informacia voor ella weekendi bij maffiosi 
 
 
Depardos: 
  Zaterdia 22 aprilia om 8.15u in la centralia (het centraal station) 
Terugkeer: 
  Zondia 23 aprilia om 15.40u terug in la centralia (het centraal station) 
 
Que tengo in rugzakia? 
 
* weekend‐geld: 15 € in een envelop met je naam op 
* uniforma : reynaert‐beatrijs‐das, groene broecos en een groene pullaria (tui) 
* matrasas , slaapzak, eventueel deken, slaapkledij (pijama enz.) 
* zaklamp, kruik 
* toiletgerief (tandeborstelia,tandpasta (mmmh pasta,…), handdoek 
* lange broek, korte broek, t‐shirt 
* voldoende ondergoed, kousen (calssetines) 
* dikke warme trui 
* schoenen: sportschoenen, stapschoenen, regenschoenen (laarzen) naargelang. 
* regenjas  
* Pic‐nic: no pasta maar tartinas belegdos met iets mmmmh’s, of ietskes anders 
* VERKLEEDKLEDIJ (zeer importantes, allé doet ulle best hé) 
 
 
Wie zit er eigenlijk achter dit oh zo raar taaltje en die donkere hoeden? 
 
Het is de maffiosische leiding van de Kapoentjes en de Welpen!!! 
 
Oooh lalalala!!! 
 
 
Patrijs           Akela (Wouw) 
Sika            Baghera (Adelaar) 
Cajsa            Baloe (Sneeuwstormvogel) 
Kiang           Raksha (Stern) 
 

En natuurlijk onze italiaanse vriendjes: de fouriers!!! 
 
 

          



Hey Beste   
 
De koude, vochtige en drukke maand maart is bijna voorbij en 
de gezellige maand april daagt weer op, met zijn zalig lange 
vakantie, mijn verjaardag, het mooie weer dat weer de overhand 
neemt, en dat ons doet denken aan het toppunt van het 
scoutsjaar nl. het kamp dat er bijna zal zijn. 
En dit allemaal om het nog gezelliger te maken op de 
vergaderingen… nog meer… Takweeeekend, op een paradijselijke 
plek. 
Afkomen is de boodschap!!! Verwittig als je niet kunt komen en 
steeds afkomen in uniform, om de band nog steviger te maken… 
 
Zondag “ 1 “ april: bosspel!!! Wie komt hier levend van uit? 
Hahahahahaaaa. Kom met geladen batterijen ☺ pak je goede wil 
en je goed humeur mee en we zullen de bossen van st.- Pieters 
Woluwe onveilig maken. 
Ps: zoek de fout 
 
Zondag 9 en 16 april geen vergadering 
 
!!!!! Vrijdag 21 tot zondag 23: Takweekend  fruitweekend 
(laat je fantasie maar werken en wie zich het best verkleedt 
wint een speciale prijs), te Cortewalle 
Afspraak vrijdag 19u15 aan centraal station met 
weekenduitrusting, matje + slaapzak, reservekleren, 
verkleedkledij, … 
We zijn zondag om 15u20 terug aan centraal station.  
 
Zondag 30 april: ter voorbereiding van het kamp, meerbepaalt 
de fameuze “driedaagse”... Oriëntatieloop. Hoe moet je een 
stafkaart ontcijferen, en hoe gebruik je een kompas. En leve 
“Azimut”   
 
, de leiding 
 
Wiko: 02/215.43.77 
Wezel: 02/731.18.45 
Serval: 0499/39.11.89 
Haflinger: 0485/56.23.84 
Bizon: 048*/*5.56.*5 
 
 
 
 



 

Mijn allerliefste Givertjes!!! 
 
Maart is alweer voorbij, de fuif is achter de rug en het kamp komt waanzinnig dichterbij!!! 
 
We vertrekken dit jaar naar Letland van 17 juli tot 31 juli. Schrijf het in je 
agenda! 
 
We zijn dan ook van plan eind maart of april eens op ouderbezoek te komen om wat meer 
inlichtingen en details over het kamp te geven. We moeten ook dringend weten wie er 
allemaal zeker meegaat zodat we vliegtuig/bus tickets kunnen kopen. 
 
Maar eerst het programma voor de maand april. Het wordt druk, maar wij zijn gemotiveerd, 
dus jullie ook!!! 
 
2/04/06: Geldactie!!! We spreken om 14h af aan het lokaal, we maken mooi pakjes met 

paaseieren en marsepein, deze verkopen we in de buurt van het lokaal. We 
stoppen om 17.30h. 

 
9/04/06:  Terug geldactie, de niet verkochte eieren van vorige week proberen we van de 

hand te doen in het centrum. We spreken dus af om 14h aan de beurs. De actie 
is gedaan om 17h in de stad, of om 17.30 aan het lokaal. 

 
16/04/06: Geen vergadering wegens pasen!! 
 
Vrijdag 21-22-Zondag23/05/06:  

Onze peetvader Don Corleone is plots overleden, we vertrekken om hem een 
laatste eer te bewijzen. De plaats moet voorlopig nog geheim blijven, maar 
jullie krijgen een persoonlijke brief met het uur en adres van bijeenkomst. 
 

29-30/04: Geen vergadering, laatste zondag van de maand  
 
 
Tot later!!!!!! 
 
Lynx: 0486 69 02 05 
Tarbagan: 0485 616 622 
 
 
 
 



 
 
 
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. 

 
 

 Wat hebben we nodig? (voor 10 personen ) 
 

- 500g groene lasagnevellen 
- 30g verse basilicum, gehakt 
- 2 eetlepels verse broodkruimels 
- 2 eetlepels pijnboompitten 
- 2 theelepels paprikapoeder 
- 1 eetlepel versgeraspte  
parmezaanse kaas 
- 800g gepelde tomaten uit blik,  
fijn gehakt 
- 1 eetlepel tomatenpuree 

 
voor de bechamelsaus: 

- 120g boter 
- 120g bloem 
- 1l melk 
- 70g versgeraspte parmezaanse kaas 

 
voor de ricottavulling: 
- 750g verse ricotta 
- 50g versgeraspte parmezaanse kaas 
- een snuifje nootmuskaat 
- versgemalen zwarte peper 



voor de tomatensaus: 
- 1 eetlepel olijfolie 
- 2 uien, versnipperd 
- 2 teentjes knoflook, geperst 

 
2 ovenschalen, kookpot, 2 messen, vochtige theedoeken, kom, 4 lepels, 
braadpan, weegschaal, kleine pan 

 
 
Hoe maken we het? 
 

1. Vet twee ovenschalen van 25cmx32cm in met gesmolten boter of olie. 
2. Snijd de pastavellen op maat.  Kook ze met twee of drie tegelijk, 3 minuten in 

kokend water. 
3. Laat ze uitlekken en leg ze op vochtige theedoeken. 
4. Meng voor de ricottavulling de ricotta, parmezaanse kaas, nootmuskaat en 

versgemalen zwarte peper in een kom. 
5. Verhit voor de tomatensaus de olie in een braadpan. 
6. Fruit de ui 10minuten en roer af en toe.  Doe er de knoflook bij. 
7. Doe er dan na 1 minuut de gehakte tomaten en de tomatenpuree bij. 
8. Breng het mengsel al roerend aan de kook.  Laat het 15minuten op een laag 

vuurtje inkoken.  Roer af en toe. 
9. Smelt voor de bechamelsaus boter in een pannetje. Doe er de bloem bij en 

roer 1 minuut. 
10. Neem de pan van het vuur en doe er geleidelijk al roerend de melk bij. 
11. Ze de pan weer op het vuur.  Breng de saus al roerend aan de kook. 
12. Laat de saus koken tot hij gebonden is. 
13. Zet de pan op een matig vuur, maar laat de saus niet meer koken. 
14. Roer de kaas erdoor en breng op smaak. 
15. Dek af met plasticfolie om velvorming te voorkomen.  Verwarm de oven voor 

op 200°C. 
16. Leg een laag lasagnevellen in de schalen. 
17. Schep 1/3 van de ricottavulling op en strooi er basilicum over. 
18. Schep 1/3 van de tomatensaus erover.  Herhaal de laagjes 2 keer en eindig 

met lasagnevellen. 
19. Verdeel de bechamelsaus erover en strijk hem glad. 
20. Strooi de broodkruimels, de pijnboompitten, het paprikapoeder en de 

parmezaanse kaas erover. 
21. Bak de lasagne 45minuten in de oven tot hij goudbruin en heet is.  Laat hem 

10minuten rusten voor je hem serveert. 
22. Was alle dingen die je vuil hebt gemaakt af en ruim de keuken op. 

 
 
 



 
 
Waarom neemt een sardientje drugs? 
Om haai te worden!! 
 
 
Twee schotten verlaten hun stamkroeg na een stevige borrel. Terwijl ze over 
straat zwalken, roep de ene: 'Wat gek zeg, ik zie alles dubbel!' Waarop de andere 
Schot zijn portemonnee te voorschijn haalt en zijn vriend een bankbiljet van een 
pond geeft, met de woorden: 'Hier heb je die twee pond terug die ik van je heb 
geleend.' 
 
 
Er waren eens 4 konijnen aan het kaarten. Ineen zijn ze allemaal gestopt. 
Waarom? 
Omdat ze al hun klavers hebben opgegeten! 
 
 
 
 

patrijs 
 
 

 
 
 
Kluts, kluts, koeken, 
De bakker gaat aan’t zoeken. 
Om een goede koek te maken 
Moet hij hebben 7 zaken: 
Eieren en zout, boter en vet, melk en meel  
Saffraan maakt alle koeken geel. 
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