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63ste  Scouts Vloeiende presenteert: 

Alle Vergaderingen van april—juni 2021 
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Algemeen Contact verhuur@scoutsvloeiende.be   

Algemeen contact verkenners@scoutsvloeiende.be   

Sam Van Lommel samvl@scoutsvloeiende.be 0479.12.79.85 

Victor Joao victor@scoutsvloeiende.be  0496.84.57.95  

Milan Campo milan@scoutsvloeiende.be 0486.13.33.35  

Algemeen contact  jongverkenners@scoutsvloeiende.be   

Servaas Descheemaeker servaas@scoutsvloeiende.be 0494.98.47.78  

Pieter Jongmans pieter@scoutsvloeiende.be  0468.25.84.52  

Jef Meynen jef@scoutsvloeiende.be 0485.75.27.73 

Algemeen contact  welpen@scoutsvloeiende.be   

Louis Lootens louis@scoutsvloeiende.be 0479.01.79.85  

Willem Manssens willem@scoutsvloeiende.be 0478.80.33.36  

Jonathan Vercauteren jonathan@scoutsvloeiende.be 0485.40.07.71  

Algemeen contact groepsleiding@scoutsvloeiende.be   

Sam Van Lommel samvl@scoutsvloeiende.be 0479.12.79.85 

Willem Manssens willem@scoutsvloeiende.be 0478.80.33.36 

Lenn Lambrechts lenn@scoutsvloeiende.be  0470.57.88.42  

Algemeen contact kapoenen@scoutsvloeiende.be   

Sam Van Gestel samvg@scoutsvloeiende.be  0471.59.63.04   

Lenn Lambrechts lenn@scoutsvloeiende.be  0470.57.88.42  

Daphnée Lesuisse daphne@gidsenkapellen.be 0484.55.46.55 

Yana Van der Vloet yana@gidsenkapellen.be 0471.45.64.06 

Laura Ortega laura@gidsenkapellen.be 0484.26.40.90 
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Meer Kampfoto’s? https://www.flickr.com/photos/scoutsvloeiendefotos/albums 

Kampdata 2021 

Kapoenen: 

1  tot en met 5 juli 

Welpen: 

1  tot en met 7 juli 

Jongverkenners: 

4  tot en met 14 juli 

Verkenners: 

1  tot en met 14 juli 
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Beste ouders, leden, sympathisanten,... 

Het is alweer het laatste ‘Toekske van het (bewogen) jaar! 

Nog maar een paar korte maanden aftellen en we kunnen eindelijk met z’n al-

len op kamp! In de vorige paragraaf “In de kijker” staan de kampdata voor zij 

die dit nog niet wisten. 

We willen jullie alvast enorm bedanken voor de massale steun bij onze paas-

bloemenverkoop! We hebben samen 456 paasbloemen weten te verkopen! Een 

zeer welgekomen spijzing van de groepskas! 

De kampboeken van alle takken zijn ondertussen ook al af geraakt en zijn ver-

stuurd naar het district voor goedkeuring. Zodra we deze hebben, zullen jullie 

de ouder-versie van de kampboek ontvangen. Dan kunnen jullie jullie al hele-

maal voorbereiden op een spetterend kamp! 

Hopelijk zijn jullie allemaal nog gezond en wel. Jammer genoeg mogen we nog 

steeds maar met 10 per groep op zondag vergaderingen houden, maar hopelijk 

verandert dit snel terug naar 25! 

Tot zondag! 

Stevige elleboog 

De groepsleiding 

        Sam Van Lommel, Willem Manssens & Lenn Lambrechts 
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Vincent Halens  

De leider van de dag is dit keer 

Vincent Halens! Deze man is on-

ze nieuwste leider maar zeker 

geen onervaren leider. Hij gaf 

voor dit jaar nog leiding in een 

andere jeugdbeweging waarvan 

we de naam niet gaan noemen… 

De rest van de leiding heeft het 

volste vertrouwen dat Vincent 

een meerwaarde is voor het 

team en daarom plaatsen we 

hem nu eventjes in de spotlight! 

Welkom Vincent!  
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VOORWOORD 
Beste ouders en kapoentjes, LET OP! De vergaderingen voor de kapoenen gaan door op het ter-

rein van de VLOEIENDE gedurende dit ‘Toekske!  

 

Zondag 25 april, Fotozoektocht in Kapellen 09:30 - 12:00. 

Vloeiende  

Kennen jullie allemaal de gemeente Kapellen een beetje? Zo ja, dan zou deze fotozoektocht niet te moeilijk mo-
gen zijn voor jou. Samen met je groepje zal je op zoek gaan naar de plaatsen op de foto in je bundeltje en ter 
plekke bepaalde dingen moeten zoeken. Zorg er dus allemaal voor dat je goed uitgeslapen bent zodat je zeker 
oplettend zal zijn om goed te zoeken!!! 
 

Zondag 02 mei ,Uitstap naar De Zoo. 8:45 – 14:10. Station Kapellen 

Joepieee vandaag gaan we dieren spotten in de zoo van Antwerpen. In de whatsapp zal nog een bericht gepost 
worden met de vraag of dit voor iedereen haalbaar is zo niet dan horen wij dit graag, ook zal in dit bericht alle 
praktische informatie gezet worden. We zullen zoals echte scouts ons met de trein verplaatsen en vergeet zeker 
geen rugzakje mee te nemen met lekkere boterhammen in en een drankje tegen de grote honger en dorst.  

 

Zondag 9 mei, Verrassingsvergadering. 09:30—12:00. Vloeiende 

 

RaRaRa, wat gaan we vandaag doen? Voor jullie een vraagteken! Voor ons een strikt confidentieel geheim dat we 
jullie pas op deze ochtend zullen vertellen! Het zal alleszins fantastisch leuk zijn zoals altijd! 
 

Zondag 16 mei , Brunch. 09:30 - 12:00. Vloeiende 
 

Joepie!! Het is weer zo ver, nog is een vergadering met heel wat lekkers om van te smullen. Alleen zullen het de-
ze keer geen lekkere frietjes zijn maar overheerlijke koffiekoeken!! Zorg ervoor dat jullie met lege en hongerige 
maag komen! Want we gaan lekker onze voetjes onder de tafel schuiven, tot dan. 
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Zondag 23 mei , 1 tegen Allen. 09:30 - 12:00. Vloeiende 
 

Deze zondag spelen we het wereldbekende spel 1 tegen Allen. Een competitie waarin alle kapoenen zullen moe-
ten strijden tegen de oppersterke leiding. Snelheid, kracht, denkvermogen,…kortom, je zal alles uit de kast moe-
ten halen! Het doel: Alle opdrachten volbrengen voor het einde van de vergadering en de leiding verslaan!! Kun-
nen jullie het aan? Heb jij het in je?  
 

Zondag 30 mei , Gezelschapsspelletjes 09:30 - 12:00. Vloeiende 

 

Omdat onze gezelschapspellenvergadering in de eerste helft van het jaar zo een succes was gaan we vandaag 
nog een keer vragen of jullie je allerleukste spelletje (of 2 of 3) willen meebrengen. Zo kunnen we er weer een 
toffe spelletjes editie van maken. Als het weer het toelaat kunnen we ons zelfs gezellig buiten zetten op een de-
kentje. Plezier verzekerd!  
 
 

Vrijdag 04 juni , Filmavond. 18:00 - 20:00. Vloeiende 

 

De leiding heeft het enorm druk met school. Daarom zal het een avondvergadering zijn. De perfecte gelegenheid 
om een film te zien! Vanavond ploffen we met z’n allen in de zetels en kijken we een gezellig een film met lekke-
re snacks erbij. 
 

Vrijdag 11 juni, afscheidsfeestje. 18:00 - 20:00. Vloeiende 

 

Ohnee het scoutsjaar is weeral voorbij gevlogen. Om de vergaderingen af te sluiten met een knaller is het van-
daag een echte party JOEPIE!!! We gaan natuurlijk nog op kamp, maar onze wekelijkse zondagen zijn nu gedaan 
tot september… Wij vonden het alvast een topjaar bedankt lieve kapoentjes!  
 
 
 

Kusjes jullie kapoenenleiding 

Sam, Lenn, Laura, Yana 

Moesten er vragen, opmerkingen of complimenten zijn, mag je altijd mailen naar:  

kapoenen@scoutsvloeiende.be! 
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Om een zo goed mogelijke spreiding in toestromende ouders en leden te realiseren, zullen de  

welpen dit jaar steeds vergadering hebben van 09:45—12:15. 

 

Zondag 25 april, Balspelvergadering. 9.45-12.15u. Vloeiende 
 

Vandaag gaan we alle soorten balspellen spelen. Van voetbal tot korfbal, we zullen ze alle-
maal spelen. De leiding heeft uiteraard reeds een perfect balgevoel. Deze sporten zijn voor 
ons geen probleem. Test jullie balgevoel dus zeker voor je naar de vergadering komt, want 
je zal gedurende drie uur niets anders doen dan een bal aanraken ! 

 
 

Zondag 2 mei, Leider chill zijn verjaardag vergadering. 9.45-12.15u Vloeiende 

 

Vandaag is het een wettelijke feestdag, niet omdat het gisteren de dag van de arbeid was, 
maar wel omdat leider chill jarig is !! Wordt hij 30 of 50, of schatten jullie hem toch eerder 
jonger?? Voor jullie een raadsel, voor ons een weetje. Om deze wettelijke feestdag te vieren 
gaan we allerlei leuke spelletjes spelen en uiteraard zal de leiding een verassing voorzien op 
deze speciale dag. Kom dus zeker naar de scouts, want deze hoogdag mogen jullie niet mis-
sen !! 

 
 

Zondag 9 mei, Guinnes scouts records vergadering . 9.45-12.15u. Vloeiende 

 

Deze zondag is het je kans om een record te breken. Jammer genoeg wel geen wereldre-
cord, maar eigenlijk iets veel beter !! Deze zondag gaan we namelijk proberen om onze ei-
gen Guinness scouts records breken. Om ter verste springen, om ter snelste lopen, … We 
zullen allerlei gekke dingens doen om zoveel mogelijk records te breken, en wie weet kom je 
wel in het guiness scouts recordsboek ! 

 

Zondag 16 mei, Bob de bouwer vergadering . 9.45-12.15u. Vloeiende  

 

 Booob de bouwer, kunnen wij het maken? Booob de bouwer, nou en of! Vandaag veran-
dert ons terrein in een heuse bouwwerf. We gaan tal van constructies, kampen, monumen-
ten,… bouwen. Neem eventueel een stel bouwhandschoenen of een bouwhelm mee als jul-
lie dit thuis hebben liggen, zo kunnen we nog wat meer in de sfeer komen! 
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Om een zo goed mogelijke spreiding in toestromende ouders en leden te realiseren, zullen de  

welpen dit jaar steeds vergadering hebben van 09:45—12:15. 

 

Zondag 23 mei, Levende stratego vergadering. 9.45-12.15u. Vloeiende 

Vandaag zullen jullie al jullie tactisch denkvermogen moeten bovenhalen !! We gaan de 
levende versie van stratego spelen. Omdat we tijdens de gezelschapspelletjes vergade-
ring al gemerkt hebben dat jullie enorm fan zijn van stratego, gaan we dit nu in de prak-
tijk testen. 

Zondag 30 mei, Legervergadering . 9.45-12.15u. Vloeiende 

Beste soldaten, trek je legeruniform maar aan want deze vergadering is niet voor watjes! 
Er is een oorlog uitgebroken en we hebben een leger nodig om onze vijanden te verslaan. 
We gaan hier vandaag zien wie van jullie de beste soldaat is. Wie wordt er generaal, kolo-
nel, majoor,... van het scouts leger? 

Zaterdag 5 juni, 18.00-20.00u. Filmvergadering.  Vloeiende  

Omdat jullie leidingsploeg volop aan het studeren is om later veel centjes te verdienen 
organiseren we dit weekend een filmvergadering OP VRIJDAG !! We zullen tijdens de ko-
mende vergaderingen nog aan jullie vragen welke film jullie willen zien. 

 

Zaterdag 12 juni, 18.00-20.00. Laatste vergadering voor het kamp ver-

gadering.  Vloeiende 

Oei oei, het is weeral de laatste vergadering van het jaar wat ging het toch weer allemaal 
zo snel voorbij. Hopelijk vonden jullie het even leuk als de leiding! Wat we deze avond 
zullen doen mogen jullie zelf kiezen. Hebben jullie zin om een feestje te bouwen, of heb-
ben jullie eerder zin in een laatavond spel buiten? Dat is allemaal jullie keuze!  
 

 

Moesten er vragen, opmerkingen of complimenten zijn, mag je altijd mailen naar:  

welpen@scoutsvloeiende.be! 
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Om een zo goed mogelijke spreiding qua toestromende ouders en leden te voorzien, zullen de 

vergaderingen van de Jongverkenners dit jaar steeds doorgaan van 10:00—12:30.  

 

Zondag 25 april, Casinovergadering. 10.00 - 12.30. Vloeiende 
 

Zet vandaag jullie pokerface maar op want we gaan naar het casino. Blackjack , rad van 
fortuin , en nog veel meer casino-games gaan ter beschikking staan om jullie geld er aan 
te doen verliezen ( of winnen). (geen echt geld meenemen a.u.b)   
 

Zondag 2 mei, Techniekenvergadering. 10.00 - 12.30. Vloeien-

de 

 

Sinds het weer al een eeuw geleden is dat we technieken hebben geoefend, bij deze. We 
sjorren de coolste constructie ooit vandaag! De leiding heeft al een paar ideetjes maar 
als jullie zelf iets heel graag willen maken, staan wij open voor suggesties! 

 

Zondag 9 mei, Zoektochtvergadering. 10.00 - 12.30. Vloeien-

de 

 

Achter de boom , in de boom , onder de boom , in Pj zijn trui  .. Deze vergadering gaan 
we van jullie de beste speurneuzen van gans Kapellen maken ! Natuurlijk zijn de beste 
speurneuzen altijd in compleet uniform gekleed ! We verwachten dit dan natuurlijk ook 
van jullie :)  
 

Zondag 16 mei, Dorpsspel. 10.00 - 12.30. Kapellen 

Wij zijn niet zomaar een Scouts. Wij zijn de Scouts Vloeiende te Kapellen! Hoog tijd dat 
we onze gemeente wat beter leren kennen op een chille manier. Doe zeker stevige schoe-
nen. Tot dan! 
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Om een zo goed mogelijke spreiding qua toestromende ouders en leden te voorzien, zullen de 

vergaderingen van de Jongverkenners dit jaar steeds doorgaan van 10:00—12:30.  

 

 

Zondag 23 mei, Rechtdoortocht. 10.00 - 12.30. Vloeiende 

Maak jullie borst maar nat! Nu het weer het toelaat is het weer tijd voor de jaarlijkse rechtdoortocht! 
Polders, slijk, grachten, meren, bergen en nog veel meer natuur zal jullie proberen tegenhouden, maar 
wij stoppen niet. Tot dan, zorg voor aangepaste kledij en misschien een droge onderbroek en sokken 
ofzo, je weet maar nooit! 
 

Zondag 30 mei, Drugsspel. 10.00 - 12.30. Kattekesberg 

 

Vandaag gaan we in het leven van pablo escobar duiken. Meer informatie gaan we nog niet geven , 
want de leiding zijn vertrouwde drugsdealers. Deze vergadering zijn jullie onze nieuwe Juan’s van de 
drugsdealers. Adios  
 

Zondag 6 juni, Techniekenvergadering. 10.00 - 12.30. Vloei-

ende 

Gezien de minder succesvolle kookvergaderingen in het verleden gaan we jullie vuurkunsten wat aan-
scherpen. Want goed koken kan enkel op een goed vuur. Iedereen wil tenslotte top eten op kamp. Jullie 
mogen een briquet of lucifers meenemen. 
 

Vrijdag 11 juni, Filmvergadering. 19.00 - 21.30. Vloeiende 

 

Na eindeloze uren achter de banken te studeren voor de examens gaan we jullie vandaag verwennen 
met een goeie film en veel snacks. We hebben voor jullie dan ook de perfecte film uitgekozen : Barbie : 
Spy Squad. Neem zeker warme kledij bij vermits we buiten gaan zitten ! 

 
 
 

TO BE CONTINUED in het volgende ‘Toekske! 

 

 

Moesten er vragen, opmerkingen of complimenten zijn, mag je altijd mailen naar:  

jongverkenners@scoutsvloeiende.be! 
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Om een zo goed mogelijke spreiding qua toestromende ouders en leden te voorzien, zullen de 

vergaderingen van de Verkenners dit jaar steeds doorgaan van 10:15—12:45.  

 

Zondag 25 april,  Pisquiz. 10:15 - 12:45. Vloeiende 

Tijd om jullie wereldkennis en non-school weetjes eens te testen! Welke patrouille gaat 
vandaag naar huis met de grote verkennerspisquizprijs?? Zie dat je de ochtend voor de 
vergadering goed hebt ge-googled want de vragen worden heel moeilijk! 
 

Zondag 2 mei, “Dag van de geen arbeid”-vergadering. 10:15 - 12:45. 

Vloeiende 

Sinds het gisteren dag van de arbeid was, zullen we vandaag eens het omgekeerde doen! 
Wat houdt dit in? Daar is de favoriete uitspraak van de leiding een antwoord op: Da zulde 
wel zien!  
 

Zondag 9 mei, Allen tegen de leiding-vergadering. 10:15 - 12:45. Vloeiende 

Bij deze vergadering zal je door de leiding zwaar op de proef gesteld 
worden. Misschien moeten er 500 set-ups gedaan worden of zal je Een Wc-rol 
aftellen en op elk blaadje een nummer schrijven. 1 tip kan ik al meegeven : 
bereid je voor op het ergste!!! 
 
 

Zondag 16 mei, Vraagtekenvergadering. 10:15 - 12:45. Vloeiende 

?????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????pipi????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????? 
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Om een zo goed mogelijke spreiding qua toestromende ouders en leden te voorzien, zullen de 

vergaderingen van de Verkenners dit jaar steeds doorgaan van 10:15—12:45.  

 

Zondag 23 mei, Zoek de leidingvergadering. 10:15 - 12:45. Vloeiende 

Vandaag worden jullie speurskills op de proef gesteld. Wie zijn de Sherlock Holmes’ on-
der jullie? En wie zijn de Dora’s onder jullie? Want wees nu eerlijk, Dora was af en toe 
wel een beetje blind he... 
 

Zondag 30 mei, Laatste Zondag vergadering. 10:15 - 12:45. Vloeiende 

Vandaag is de laatste keer dat we elkaar op zondag zien voor het kamp. We zullen al jullie 
lievelings activiteiten in een doos steken en daaruit met een onschuldige hand eentje kie-
zen die we vandaag gaan uitvoeren! 

 

Vrijdag 4 juni, BBQ-vergadering. 18:00 - 22:00. Vloeiende 

Vanavond gaan we het overleven van opnieuw een semester in lockdown vieren! We ho-
pen dat jullie voldoende op voorhand hebben gestudeerd voor de examens, zodat we ge-
zellig deze avond samen pauze kunnen nemen. Breng je eigen vlees mee en 2 euro. Wij 
zullen groentjes voorzien. 

 

Vrijdag 11 juni, Casino vergadering. 19:30 - 22:00. Vloeiende 

Die ene keer dat we niet op zondag vergadering hebben, mag je eens je zondagskleren 
aantrekken want vanavond gaan we al ons fictief geld vergokken! Ga jij all-in tijdens je 
eerste rondje blackjack of wacht jij liever af tot je de misleiding van de dealer doorhebt? 
1 ding is zeker, je zal niet met evenveel geld naar huis gaan als je binnenkomt! 

 

 

Moesten er vragen, opmerkingen of complimenten zijn, mag je altijd mailen naar:  

verkenners@scoutsvloeiende.be! 
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Meer Kampfoto’s? https://www.flickr.com/photos/scoutsvloeiendefotos/

Deze vier foto’s nemen ons terug naar het jaar 1994. Op een leeg 

scoutsterrein worden  3 spiksplinternieuwe lokalen ge-

bouwd.  Op de foto eerste foto (linksboven) zien we  het kapoe-

nenlokaal. Op de tweede foto (rechtsboven) zien we het materi-

aalkot. De foto rechtsonder ging toen gebruikt worden voor de 

Jv’s. Maar na enkele jaren werd dit lokaal door de leiding ver-

overd ;).  
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Wist je dat… 

Dat wij Belgen verzot zijn op ons bier dat is uiteraard al langer geweten. 
Maar wist je ook dat we zelf 100 verschillende biersoorten produceren. 
Er worden meer dan 800 soorten bier gemaakt in België. Volgens sommi-
ge bronnen zouden het er meer dan 1.000 zijn. Veel hé? Verder heeft 
België ook het meest aantal trappisten (bier gebrouwen door monniken) 
ter wereld, met maar liefst 5 verschillende trappisten.  Conclusie ? De 
leiding zal nog veel verschillende biertjes moeten proeven ! (Grapje, wij 
drinken uiteraard enkel water) . 

 

 

 

 

 

Koning Filip was ook een trotse scout!  

Onze koning der Belgen was tijdens zijn jeugdjaren ook een trotse scouts. 
Straffer nog zijn oom, toenmalig koning Boudewijn richtte speciaal een 
aparte scouts voor hem op, zodat Filip Nederlands kon leren. Op de foto 
links ziet u koning Filip als scouts tijdens een wereldjamboree. Toch zijn wij 
er van overtuigd dat koning Toch is de leiding ervan overtuigd dan Filip veel 
leukere scoutsjaren beleefd zou hebben op de Vloeiende !  

 

 

 

 

Nog enkele interessante weetjes! 

Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken? 

Wist je dat de totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 kilometer is? 

Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt? 

Wist je dat een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat? 

Wist je dat een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in een badkamer doorbengt? 

Wist je dat je niest met een luchtsnelheid van ruim 150 kilometer per uur? 

Wist je dat olifanten elkaar vanaf 5 kilometer afstand kunnen ruiken? 
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Sinds september 2013 zijn niet enkel de jins een gemengde tak 

meer in onze scouts. Ook bij de kapoenen hebben we nu een sa-

menwerking met de 23ste St-Jacobus Gidsen van Kapellen. Hier-

mee hopen we een betere werking en meerwaarde te creëren 

voor de kapoenentak in het bijzonder en voor beide scoutsen in het 

algemeen Wel vermelden we erbij dat het bij de kapoenen zal blij-

ven. We zijn en blijven  onafhankelijke scoutsen! Een jongens & 

een meisjes scouts! 
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Op de scouts dragen we met trots het welbekende uniform, maar we vergeten gemakkelijk hoe dat nu weer juist 

exact eruit zou moeten zien. Geen nood want, net als op de site, is hier alles te vinden over dé onverslijtbare 

outfit van een zondagmorgen. 

Kapoenen hebben geen voorgeschreven uniform, maar wij raden wel het gebruik van een kapoenentrui aan. Het 

basisuniform is eventueel ook in kapoenenmaten beschikbaar.  

Het basisuniform is voor welpen, jongverkenners, verkenners, jins en leiding is hetzelfde 

• Beige hemd 

• Groene of bruine broek (lang of kort) GEEN BLAUWE JEANS 

• Das (en dasring) 

• Groene trui (eventueel) 

• Stevig schoeisel (vooral Jong- en verkenners) 



 19 


