63ste Scouts Vloeiende presenteert:

Alle Vergaderingen van april—juni 2022

Bekijk zeker onze nieuwe webshop stamhoofd
waar je uw scoutskleding kunt bestellen!
Meer info @”in de kijker”!
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willem@scoutsvloeiende.be

0478.80.33.36

Lenn Lambrechts

lenn@scoutsvloeiende.be

0470.57.88.42

Louis Lootens

louis@scoutsvloeiende.be

0479.01.79.85

Algemeen contact

kapoenen@scoutsvloeiende.be

Louis Lootens

louis@scoutsvloeiende.be

0479.01.79.85

Maxime dewulf

maxime@scoutsvloeiende.be

0471.82.95.95

Yana Van der Vloet

yana@gidsenkapellen.be

0471.45.64.06

Louise Ide

louise@gidsenkapellen.be

0479.20.05.70

Algemeen contact

welpen@scoutsvloeiende.be

Lenn Lambrechts

lenn@scoutsvloeiende.be

0470.57.88.42

Jonathan Vercauteren

jonathan@scoutsvloeiende.be

0485.40.07.71

Vincent Halens

vincent@scoutsvloeiende.be

0479.17.98.07

Algemeen contact

jongverkenners@scoutsvloeiende.be

Jef Meynen

jef@scoutsvloeiende.be

0485.75.27.73

Sam Van Gestel

samvg@scoutsvloeiende.be

0471.59.63.04

Florian Van Bockstaele

florian@scoutsvloeiende.be

0492.20.15.53

Algemeen contact

verkenners@scoutsvloeiende.be

Willem Manssens

willem@scoutsvloeiende.be

0478.80.33.36

Milan Campo

milan@scoutsvloeiende.be

0486.13.33.35

Pieter Jongmans

pieter@scoutsvloeiende.be

0468.25.84.52

Algemeen contact

KAPOENEN

groepsleiding@scoutsvloeiende.be

Willem Manssens

JONGVERKENNERS

GROEP
WELPEN
Verkenners
Verhuur

Algemeen contact

verhuur@scoutsvloeiende.be
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Meer Kampfoto’s? https://www.flickr.com/photos/scoutsvloeiendefotos/albums
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Beste ouders, leden, sympathisanten,…

Dit is jammer genoeg weer het laatste ‘Toekske van dit
prachtige scoutsjaar. Vooraleer we op een onvergetelijk
en uitermate scoutesk zomerkamp vertrekken, staan er nog
een paar activiteiten voor de boeg!
Op 7 mei zijn jullie allemaal uitgenodigd op onze scouts
voor de jaarlijkse Klusjesdag. We hopen op een massale opkomst want er moet heel wat gebeuren !
We nodigen jullie ook uit op 15 mei te komen brunchen op
onze kampbrunch. Hierbij ontvangen jullie de kampboek en
zal de leiding alles duidelijk uitleggen. Dit is ook het ideale
moment om al je vragen te stellen omtrent het zomerkamp
waar jullie je geliefde kinders naar toe sturen.

Meer informatie over deze twee evenementen kan je vinden
op onze facebookpagina of in uw mailbox!

De kampdata voor onze kampen:
Kapoenen:

1juli t.e.m. 5juli

Welpen:

4juli t.e.m. 10juli

Jongverkenners

1juli t.e.m. 10juli

Verkenners

To be announced….

Stevige linker
De groepsleiding
Willem Manssens, Lenn Lambrechts & Louis Lootens
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Jef Meynen
De leider van de dag is deze keer Jef ‘Behoedzame Secretarisvogel’ Meynen!
Deze jongeman is de op 1 na jongste leider in onze scouts. Hij
studeert Chemie en brengt die kennis over chemische stoffen
in de scouts met zijn legendarische poetsbeurten. Spijtig genoeg heeft hij een relatie, sorry dames!
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VOORWOORD
Beste ouders en kapoentjes, LET OP! De vergaderingen voor de kapoenen gaan door op het terreinen van de Vloeiende en de

Gidsen, kijk goed bij de vergaderingen!

Zondag 24 april , Piraten Vergadering. 10:00 - 12:30u. Gidsen
Schip ahoy piraatjes! Vandaag transformeren we ons tot stoere en dappere piraten. Een zoektocht
met verschillende obstakels staat vandaag op het programma. Lukt het de kapoenen om de schat
te vinden? PS: verkleden maar!

Zondag 01 mei, Sportvergadering. 9:45 - 12:15u. Vloeiende
Omdat de gidsen vandaag hun pancake brunch organiseren hebben de meisjes kapoenen vandaag
geen vergadering. De jongens kapoenen hebben daarom vergadering op de Vloeiende. We gaan
vandaag een sportieve voormiddag tegemoet. Voetbal, baseball, rugby, estafette, …. alle soorten
sporten gaan we vandaag spelen. Smeer jullie beentjes dus maar goed in want jullie zullen sportief
moeten zijn vandaag !!

Zondag 08 mei, Leidingswissel (leger bootcamp vergadering).
10:00 - 12:30u. Gidsen
1 2 3 ingerukt mars !! Vandaag trainen we de kapoenen tot echte leger helden. Wie overleeft de
bootcamp? Lukt het onze kapoenen om echte soldaatjes te worden?
*De jongensscouts doet vandaag aan leidingswissel dus ook onze kapoenen krijgen voor 1 dag
twee andere jongens leiding. Willen jullie samen met leiding Yana en Louise ontdekken wie dit
zijn ? Kom dan zeker naar de scouts !*

Zondag 15 mei, Kamp Brunch. 09:45 - 12:15u. Vloeiende
Vandaag is het de kamp brunch, jullie mama en papa zullen heel veel info krijgen over kamp dat er
bijna aankomt. Ook jullie zijn welkom op dit infomoment en de bijhorende kamp brunch.

Zondag 22 mei, Kinderboerderij de mikerf. 10:15 - 12:45u. Mikhof
25, 2930 Brasschaat.
Vandaag gaan we met z'n allen naar de kinderboerderij !! Samen ontdekken we allemaal super
schattige, mooie diertjes.
Wat we zeker meenemen:
•
Regenjas
•
Stevige schoenen
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Zondag 29 mei, Waterspelletjes Vergadering. 10:00 - 12:30u
Gidsen
JOEHOE, het is bijna zomer en de temperatuur gaat de hoogte in. Daarom organiseren wij voor
jullie een vergadering met allemaal leuke waterspelletjes. Uiteraard moet het hiervoor wel
goed weer zijn, dus allemaal finger crossed zodat we een voormiddag vol met waterpret kunnen beleven !
*Gelieve allemaal kleren mee te nemen die nat mogen worden en verder ook een handdoek
zodat we de kapoentjes droog naar huis kunnen sturen*

Vrijdag 3 juni Italië vergadering. 18.30 - 20.30u Gidsen
Ciao kapoenkie’s !!
Vandaag mogen jullie jullie arti culinarie boven halen. Wat en hoe ontdekken jullie zondag zelf.
Tipje van de sluier, wat is rond en wordt er vaak gegeten in italië ?

Vrijdag 10 juni Weerwolf Vergadering. 18.30 - 20.30u Gidsen
Beste kapoentjes
Zoals jullie allemaal weten, komen er op vrijdagavond altijd weerwolven tevoorschijn… En wilt
het nu niet toevallig vrijdagavond zijn vandaag! De leiding heeft het vermoeden dat er wel eens
weerwolven kunnen langskomen naar de Gidsen… Aan jullie om ze te vangen! We spreken af
om 18u30 op het terrein van de Gidsen.

Vrijdag 17 juni Afscheidsfeestje. 18.30 - 20.30u Gidsen
Met spijt in ons hart moeten we het einde van ons supercoole, toffe, leuke, vettige plezierige,...scoutsjaar hierbij verkondigen. Het zou geen perfect scoutsjaar zijn zonder een onvergetelijke afsluiter, dus doe allemaal je beste dansschoenen aan en we maken er het vettigste en beste afscheidsfeestje van!! Maar niet alleen slecht nieuws natuurlijk, kort hierna gaan we al op
kamp!! JOEPIEEEEE

Scoutsgroeten van jullie leiding!
Maxime, Louis, Yana en Louise
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Zondag 24 april , Highland games. 09:45 - 12:15. Vloeiende
Wie is er een echte schot van de welpen we gaan balken werpen, touwtrekken om te zien wie de
highlands van de vloeiende veroverd. Dus trek jullie schotse rok maar aan en zie dat je er klaar
voor bent.

Zondag 29 april – 1 mei, Weekend.
Het is weer zo ver het laatste weekend voor het kamp.
We gaan er een top weekend van maken we gaan vanalles spelen en doen. Wat mag er ook niet
missen op zo’n top weekend lekker eten natuurlijk dus we hebben top foeriers geregeld die lekker komen koken.
Alle info over het weekend volgt nog in een mail.

Zondag 08 mei, Leidingswissel vergadering. 09:45 - 12:15. Vloeiende
Waar zijn Tabaqui, jacala en bagheera heen wie zijn deze leiding ik ken deze leiding niet. Geen
stress jongens vandaag is het leidingswissel dus krijgen jullie leiding van de andere takken. Ze leuke spelletjes met jullie doen.

Zondag 15 mei, Kampbrunch. 09:45 - 12:15. Vloeiende
Wat is het al zo ver kampbruch is het kamp dan al zo dicht bij wat is het jaar toch voorbij gevlogen. Het is een gewone standaard scouts vergadering in de ochtend. In de middag kunnen de ouders naar de kampbrunch komen. Ze krijgen lekker eten en dan bespreken we het kamp met de
ouders.

Zondag 22 mei, 1-tegen 1 allen vergadering. 09:45 - 12:15. Vloeiende
Tabaqui, Jacala en Bagheera hebben een vergadering gehad en we konden maar niet besluiten
wie nu de snelste, sterkste welp was dus wat staat er op de planning. Jullie gaan laten zien wat
jullie in huis hebben om ons te laten zien wie nu die opper welp is.
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Zondag 29 mei, Spartacus Vergadering. 09:45 - 12:15. Vloeiende
Vandaag bevinden we ons in de oudheid! Eindelijk zullen we zien wie van onze welpen de sterkste gladiator is! Er wacht jullie een heuse beproeving in de arena. Wie zal zich als de sterkste
welp kunnen kronen? Wij zijn alvast benieuwd!

Vrijdag 03 juni , Filmavond. 18:30-20:30. Vloeiende
Wat? Scouts op vrijdagavond? Om 19u30? Ja hoor! Het is filmvergadering! Deze avond is ons
scoutslokaal een heuse cinema.
Wordt het angstaanjagend griezelen, knallende actie, een romantische film, lachen-gierenbrullen komedie of een flitsende animatiefilm?

Vrijdag 10 juni , Afscheidsfeestje. 18:30 - 20:30. Vloeiende
Afscheid nemen bestaat niet zeggen ze wel eens. Maar toch. Vandaag zit het er op, jongens.
Een heel jaar voorbij gevlogen. "Weet je toen nog?!", "Weet je dat nog?! " jongens, houd jullie
verhalen tot dan. We halen alles nog eens boven met een glimlach en zetten zo de start in naar
de grote finale. HET KAMP. Geloof ons, we gaan het er nog jaren later over hebben. Jongens,
jongens wat heb ik er een zin in. Ik kan haast niet wachten.En vergeet zeker jullie dansschoenen
niet want we gaan er ook nog eens een super vet feest van maken.

Moesten er vragen, opmerkingen of complimenten zijn, mag je altijd mailen naar:
welpen@scoutsvloeiende.be!
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Zondag 24 april ,Olympische spelen vergadering 09:45 12:15. Vloeiende
Vandaag halen we onze sportbenen voor de laatste keer dit jaar boven. Baseball , hoogspringen , verspringen , speerwerpen. Alles gaan we doen ! De leiding raad jullie aan om alvast te oefenen voor de wedstrijd !

Zondag 1 mei, Bosspel vergadering. 09:45 - 12:15. Kalmthoutse Heide
Het is alweer een tijdje geleden dat we nog eens een bosspel hebben gedaan en dus gaan we
daar nog eens werk van maken! Breng je beste humeur mee en geniet van de natuur!
De vergadering gaat door in de kalmthoutse heide ! Adres :
Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout (Vroente)

Zondag 08 mei, Leidingswissel. 09:45 - 12:15. Vloeiende
Vandaag zullen we jullie jammer genoeg moeten verlaten voor andere leiding. Ik weet dat dit
super droevig nieuws is , maar niet getreurd ! De leiding die jullie vandaag krijgen is ook super
mega vet en was zelf DE beste jong-verkenner vroeger !

Zondag 15 mei, Kamp Brunch. 09:45 - 12:15. Vloeiende
Vandaag halen we voor de laatste keer dit jaar onze sjors skillz boven om iets unieks te maken.
Vermits de ouders vandaag komen voor de uitleg over het kamp zullen we een supercoole ingang maken. Na de vergadering zijn de ouders welkom om te genieten van een lekker ontbijt ,
en een leuke uitleg over het kamp ! Meer info volgt !

Zondag 22 mei, Dorpspel. 09:45 - 12:15. Vloeiende
Kapellen bestaat al sinds 1267 , toen noemde hoogboom nog Hobonia. Vandaag gaan we terug
in de tijd en verkennen we de mooie geschiedenis van chapelzz !
VERGEET ZEKER GEEN FIETS !!!
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Zondag 29 mei, Kinderoorlogvergadering (KIDSPROOF)
09:45 - 12:15. Vloeiende
Vandaag gaat niemand droog naar huis. WW63 is aangebroken , maar vermits wij een family
friendly scouts zijn gaan we natuurlijk niet met echte wapens schieten ,maar met waterballonnen en met waterpistolen ! Heb je thuis nog waterpistolen liggen , neem dan deze zeker mee
naar de scouts !

Vrijdag 03 juni , Sunsetvibesvergadering 19:00 - 21:00.Vloeiende
Zitten de examens je even moeilijk ? Heb je wat ontspanning nodig ? Dan is deze vergadering
toch wel perfect voor jou !

Vrijdag 10 juni , Filmavond/Game Avond. 19:00 - 21:00 Vloeiende
Vandaag staat volledig voor ontspanning! De zware examens laten we even aan de kant staan
en onze Game mindset halen we boven ! Heb je thuis nog leuke games/gameconsoles liggen ,
neem dan deze mee (met toestemming van de ouders!)

Moesten er vragen, opmerkingen of complimenten zijn, mag je altijd mailen naar:
jongverkenners@scoutsvloeiende.be!
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Zondag 24 april , gezelschapsspellen vergadering . 09:45 - 12:15.
Vloeiende
Toch gek hè? Weeral spreekt de titel voor zich. Wordt het monopoly, yatzee of UNO. Ook een
JENGA zou niet ontbreken. Neem zeker jullie favoriete spel mee zodat we ons uren kunnen
amuseren. Oefen alvast op het valsspelen want valsspelen is ook spelen. Tot zondag!

Zondag 01 mei, bosspel vergadering . 09:45 - 12:15. Kalmthoutse heide ingang De Vroente
Het is alweer een tijdje geleden dat we nog eens een bosspel hebben gedaan en dus gaan we
daar nog eens werk van maken! Breng je beste humeur mee en geniet van de natuur! Zonder
zever, het wordt een knaller van een vergadering!

Adres: Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout

Zondag 08 mei, Leidingwissel. 09:45 - 12:15. Vloeiende
Wat is dat hier allemaal?! De leiding is allemaal van tak verwisseld! Vandaag krijgen jullie allemaal andere leiders die jullie normaal gezien enkel maar vanop afstand zien! Ben je benieuwd
wie vandaag voor één dag jouw leider wordt? Zeker komen dan!

Zondag 15 mei, Kampbrunch. 09:45 - 12:15. Vloeiende
Vandaag is het tijd voor onze jaarlijkse overheerlijke kampbrunch! Eerst is het een gewone vergadering bij ons op de scouts, daarna kunnen jullie genieten van een heerlijke brunch, gevolgd
door een infomoment waarop jullie alles te weten komen over het komende zomerkamp, zeker
aanwezig zijn is de boodschap! Meer informatie volgt nog.

Zondag 22 mei, wandel vergadering. 09:45 - 16:00. Vloeiende
Vandaag gaan we met een volle rugzak wandelen om te zien of jullie klaar zijn voor het kamp!
Meer info volgt nog via de Whatsapp groep.
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Zondag 29 mei, Dorpsdagvergadering. 09:45 - 14:00. Vloeiende
De leefgemeenschappen die thans deel zijn van de gemeente Kapellen dateren van de 13de
eeuw. Hoogboom vinden we terug als Hobonia op documenten uit 1267. Op deze hoogdag 29
mei 1267 werd er een jongeman geboren genaamd Wilhelmus Manssens die de eerste burgemeester van Kapellen werd. Deze man gaan we vandaag vieren!

Zondag 05 juni,Kampvoorbereiding.vergadering. 09:45 - 12:15. Vloeiende
Het is bijna zover, SPANNEND
We komen deze zondag samen met al onze spullen om nu al alles perfect te verdelen, afspraken te maken, onzekerheden en vragen weg te werken, er zin in te krijgen, ...Wees dus voorbereid alsof je op kamp zou vertrekken, laat zien dat je er klaar voor bent!Misschien hebben we
dan nog wat wijze raad voor jullie.

Vrijdag 10 juni, Allerlaatste vergadering van het jaar . 18:00 - …..
Vloeiende
Oei oei, het is weeral de laatste vergadering van het jaar... . Wat ging het toch weer allemaal zo
snel voorbij. De leiding voorziet voor deze laatste vergadering een leuke BBQ! Neem allemaal
een vleesje mee, wij zullen al de rest voorzien.

Moesten er vragen, opmerkingen of complimenten zijn, mag je altijd mailen naar:
verkenners@scoutsvloeiende.be!
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We gaan terug in de tijd ! Dit was het jong-verkenner kamp in
2019 , met als thema : Noormannen ! Als je goed kijkt zie je echte
Vikingen in actie !

Meer Kampfoto’s? https://www.flickr.com/photos/scoutsvloeiendefotos/albums
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Weetjes
Slaapstand van je hersenen
Wist je dat als je slaapt je hersenen veel actiever zijn dan als je wakker bent? Je hersenen verwerken dan veel informatie en herstellen zich van de activiteiten van de dag. Je hersenen starten zich als het ware opnieuw op als je slaapt. Daarom is het belangrijk dat jullie tijdens kampen en weekends op tijd gaan slapen en niet nog een uur wakker liggen !!

Het ontstaan van de meisjesgidsen
Zoals jullie allemaal weten, werken wij al geruime tijd samen met de 23ste Sint-Jacobus Gidsen, of kortweg de gidsen (de meisjesscouts van Kapellen). Zowel onze jongste tak als onze
oudste tak zijn verbonden aan elkaar. Maar weten jullie ook wanneer de eerste meisjesscouts
is ontstaan ?
In 1912 werd de eerste scouts opgericht door Robert Baden-Powell. Echter was dit enkel een
jongensscouts. 3 jaar later in 1915 werd de eerste meisjesscouts opgericht. In 1973 is er weer
een mijlpaal. De twee federaties Vlaams Verbond der Katholieke Scouts (VVKS) en Vlaams Verbond der Katholieke Meisjesgidsen (VVKM) besluiten om één te worden. Enkele jaren later
smelten ze samen tot VVKSM: het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen.

Een spinnenweb is verrassend sterk !
Een enkele streng van spindraad is dunner dan een menselijke haar, maar ook vijf keer sterker
dan staal van dezelfde breedte. Een touw gemaakt van spindraad van slechts 2 centimeter dik
zou een Boeing 747 kunnen laten stoppen. Met al de spinnenwebben die er op onze scouts
hangen zouden we heel sterk touw kunnen maken, dat klinkt als een taakje voor onze Jongverkenners en Verkenners
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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 samenwerking met de 23ste St-Jacobus Gidsen van Kapellen. Hiermee 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 blijven. 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)
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Tot Zondag!
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