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63ste  Scouts Vloeiende presenteert: 

Alle Vergaderingen van december - januari 2020 

De voltallige leidingsploeg wenst jullie heel fijne 

feestdagen toe!  

En voor allen een gelukkig nieuwjaar!  

Geniet ervan met jullie families! 
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Sam Van Lommel  samvl@scoutsvloeiende.be  0479.12.79.85  

Algemeen contact verhuur@scoutsvloeiende.be   

Victor Joao victor@scoutsvloeiende.be  0496.84.57.95  

Milan Campo milan@scoutsvloeiende.be 0486.13.33.35  

Louis Lootens louis@scoutsvloeiende.be 0479.01.79.85  

Sam Van Gestel samvg@scoutsvloeiende.be 0471.59.63.04   

Willem Manssens willem@scoutsvloeiende.be 0478.80.33.36 

Algemeen contact  jongverkenners@scoutsvloeiende.be   

Milan Campo  milan@scoutsvloeiende.be  0486.13.33.35  

Servaas Descheemaeker servaas@scoutsvloeiende.be 0494.98.47.78  

Pieter Jongmans pieter@scoutsvloeiende.be  0468.25.84.52  

Arne Bogaerts arne@scoutsvloeiende.be  0478.94.73.79  

Vincent Lootens vincent@scoutsvloeiende.be 0498.36.74.88  

Algemeen contact  welpen@scoutsvloeiende.be   

Lotus Ides  lotus@scoutsvloeiende.be  0470.93.38 .52  

Jef Meynen jef@scoutsvloeiende.be 0485.75.27.73  

Louis Lootens louis@scoutsvloeiende.be 0479.01.79.85  

Jonathan Vercauteren jonathan@scoutsvloeiende.be 0485.40.07.71  

Willem Manssens willem@scoutsvloeiende.be 0478.80.33.36  

Algemeen contact groepsleiding@scoutsvloeiende.be   

Vincent Lootens  vincent@scoutsvloeiende.be  0498.36.74.88  

Sam Van Lommel samvl@scoutsvloeiende.be 0479.12.79.85 

Willem Manssens willem@scoutsvloeiende.be 0478.80.33.36 

Algemeen contact kapoenen@scoutsvloeiende.be   

Sam Van Lommel samvl@scoutsvloeiende.be 0479.12.79.85 

Victor Joaoa victor@scoutsvloeiende.be  0468.56.65.03  

Emma Quirijnen  Emma@scoutsvloeiende.be  0483.10.15.01  

Sam Van Gestel samvg@scoutsvloeiende.be  0471.59.63.04   

Lenn Lambrechts lenn@scoutsvloeiende.be  0470.57.88.42  
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Meer Kampfoto’s? https://www.flickr.com/photos/scoutsvloeiendefotos/albums 

Quiz banner toevoegen 
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Meer Kampfoto’s? https://www.flickr.com/photos/scoutsvloeiendefotos/albums 

@63.scouts.vloeiende 
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Beste ouders, leden, sympathisanten,... 

Het nieuwe scoutsjaar is alweer goed begonnen! De pizzaslag was dit 

jaar, ondanks de minder fijne regen, weer een gigantisch succes! 

Dank aan iedereen die is langsgekomen en onze scoutswerking heeft 

komen steunen! 

Alle takken zijn ondertussen ook al op weekend gegaan! En of ze al-

lemaal dik en dik geslaagd waren! 

We zouden jullie graag warm maken voor aanstaande evenementen: 

 Op 21 december organiseert het oudercomité: Vloeiend Vuur. 

Hierop zijn jullie allen welkom om te genieten van verse soep en 

heerlijk warme chocomelk, alsook jenever! Meer info op FB en 

onze site! 

 Op 15 februari organiseert de leiding: Vloeiende Vraagt, zoals 

elk jaar onze succesvolle quiz! Schrijf je zeker in en ga naar huis 

met een van de vele prijzen! 

 Op 25 april 2020 bestaat onze scouts 75 jaar! Dit gigantisch 

festijn laten we uiteraard niet zomaar voorbijgaan! Houd de da-

tum zeker al vrij! Verwacht je aan tal van animatie, een plechtig 

scoutesk moment en een heerlijke BBQ met aansluitende        

afterparty! 

Wij hopen jullie allemaal te zien op deze fantastisch leuke festivitei-

ten! 

Wij wensen jullie allen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!  

Stevige linker 
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Milan Campo 
Leider van de dag vandaag is niemand minder dan Milan, 

al van jongs af aan in onze scouts en dus wel echt een 

ancien scout te noemen! Deze “harmonische canis” zijn 

inzet is van onschatbare waarde op de scouts en is dit 

jaar dan ook takleider bij de jongverkenners. Buiten de  

scouts houdt deze jonge knaap zich bezig met een ste-

vige studie, elektronica-ICT. Zijn favoriete bezigheid is 

afwassen en is een trouwe fan van voetbalclub Totten-

ham. Blijf zo voortdoen Milan! 
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VOORWOORD 
Beste ouders en kapoentjes, LET OP! De vergaderingen voor de kapoenen gaan door op het terrein 

van de Vloeiende, tenzij anders vermeld! De vergaderingen duren van 09:45 uur tot 12:15 uur 

op zondag. Op zaterdag van 18:00-20:00. 
 

Zondag 8 december, Gezelschapsspelen. 09:45 - 12:15. Vloeiende  
Vandaag gaan we lekker warm binnen met z’n allen gezelschapsspelletjes spelen! Neem zeker 

jouw favoriete spel mee! Wij zijn alvast benieuwd wie het beste kan jungle-speed’en of monopoly-

en?? Of liever mens-erger-je-niet? De leiding daagt jullie uit om van ons te winnen! ;) 
 

Zondag 15 december, Knutselen. 09:45 - 12:15. Vloeiende 
Omdat het nog altijd vrij frisjes is buiten, gaan we ook vandaag binnen knutselen! Hopelijk zijn jul-

lie klaar voor een hele voormiddag bricoleren! De meisjesleiding hebben ongelooflijk creatieve 

knutselideeën voor jullie! Onder assistentie van de jongensleiding uiteraard.  
 

Zaterdag 21 december, Vloeiend vuur. 18:30- 20:00. Vloeiende 
Hohoho, Het is vloeiend vuur vandaag!! Een speciale vergadering. We beginnen de vergadering om 

18:30 uur met een reeds gevulde maag en gaan van start met een knallend kerstfeestje! Achteraf 

gaan we met zen allen een warme chocomelk en/of soepje drinken. De ouders zijn vanaf 19:30 

welkom. Dan kunnen jullie je kleine kapoen zien spelen en zelf een borreltje benutten aan het ge-

zellige kampvuur ;) Meer info op FB en onze website! 
 

Zondag 29 december, Geen vergadering. 
Deze zondag mogen jullie lekker in jullie bedje blijven uitslapen (langer dan 7u!), zodat ook jullie 

mama’s en papa’s kunnen nagenieten van het overheerlijke eten met de feestdagen! Wij hopen 

dat jullie allemaal hebben genoten van de feestdagen, samen met jullie familie!  
 

Zondag 5 januari, Geen vergadering.  
Jammer genoeg is het ook deze ALLEREERSTE zondag van het jaar geen vergadering *traantjes 
wegpinken*. 
De leiding begint morgen met zijn examens en zijn dus lekker gestresseerd! Maar we zien jullie vol-
gende week gelukkig terug! 
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Zaterdag 11 januari, Casino-avond. 18:00-20:00. Vloeiende 
Allemaal in smoking, want vanavond gaan we naar het casino! We spelen poker, roulette, black-
jack en nog veel meer!  
Benieuwd wie naar huis gaat met de meeste ‘floes’!! 
 

Zaterdag 18 januari, Filmavond. 18:00-20:00. Vloeiende 
Vanavond ploffen we met z’n allen in de zetels en kijken we een goei filmke! Neem zeker jullie 
favoriete Disney/Harry Potter/andere jeugdige films die de leiding niet kent, mee!  
 

Zondag 26 januari, Brunch. 09:45 - 12:15. Vloeiende 
Joepie!! Eindelijk terug vergadering op zondagochtend!! De leiding is (zo goed als) klaar met de 
examens! Zorg ervoor dat jullie met lege en hongerige maag komen! Want we gaan lekker onze 
voetjes onder de tafel schuiven: we gaan lekker brunchen!  
 

Zondag 2 februari, Piratenvergadering. 09:45 - 12:15.  

Vloeiende 

Arrrrr piraatjes! Zijn jullie sterk, slim en ook nog is zo dapper als een echte piraat? Zet dan koers 
richting onze scouts want we hebben jullie nodig! Er bevindt zich namelijk een piratenschat op 
het terrein! Komen jullie ons helpen de buit te bemachtigen?  
 

……To Be Continued in het volgende ‘Toekske! 

 

 

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

kapoenen@scoutsvloeiende.be! 
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Zondag 8 december, Bob de Bouwer-vergadering. 09:45 - 12:15. 

Vloeiende  

Kunnen wij het maken? Nou en of! Iedereen klaar voor een drukke dag bouwen? We zullen deze 
vergadering talloze kampen, constructies en monumenten bouwen zoals enkel echte scouts dat 
kunnen. 
 

Zondag 15 december, Sport-vergadering. 09:45 - 12:15. Vloeiende  

Wie van jullie heeft de beste conditie, techniek, balgevoel,... ? Dit zullen we te weten komen in de 
sport-vergadering. Van voetbal tot 100 meter spurt, we zullen alle soorten sporten spelen. Smeer 
jullie benen al maar in want dit wordt een heel fysieke vergadering !  
 

Zaterdag 21 december, Vloeiend vuur. 18:30- 20:00. Vloeiende  

Beste welpen met spijt in het hart moet ik melden dat dit de LAATSTE vergadering is...voor dit 
jaar toch. Om in schoonheid af te sluiten organiseren we weer Vloeiend Vuur. We spelen dan leu-
ke spelletjes en nadien genieten we nog na aan een warm vuurtje met eventueel een warme cho-
comelk en/of een hapje. Ouders welkom vanaf 19:30! Meer info op FB en onze website! 

 

Zondag 29 december, Geen vergadering 

Het is de periode van cadeautjes, familiefeestjes en veel liefde. Kerst is juist gepasseerd en nieu-
wjaar staat zoals elk jaar weer voor de deur. Het zal hierdoor jammer genoeg geen vergadering 
zijn. Maak maar gebruik van deze dag om jullie nieuwjaarsbrieven in te oefenen!   
 

Zondag 5 januari, Geen vergadering  

De feestperiode en vakantie zit er bijna op, maar nog niet helemaal. Daarom is het ook vandaag 
geen vergadering. Niet getreurd je kan de volgende vergadering al ruiken!  
 

Zaterdag 11 januari, Filmavond. 19:00-21:00. Vloeiende  

Omdat toch een deel van jullie leiding nu in een examenperiode zit en omdat wij brave studenten 
in de ochtend het productiefst zijn doen we op deze zaterdag een avond vergadering. Niets zo 
leuk als met z’n allen samen naar een film te kijken en snacks te eten. Neem dus je comfortabel-
ste dekentje en beste film mee.  
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Zondag 19 januari, Akela's verjaardag vergadering. 09:45 - 12:15. 

Vloeiende 
Hip hip hoera,leider Akela wordt weer een jaartje ouder! Daarom gaan we deze vergadering jul-

lie knutselkunsten bovenhalen om iets mooi voor jullie jarige leider te maken! Tot zondag!  
 

Zondag 26 januari, Gezelschapsspellen-vergadering. 09:45 - 12:15. 

Vloeiende 

Stratego, Vier op een rij, Risk, Levensweg, Wie is het. Deze vergadering mogen jullie de leukste 

gezelschapsspelletjes die je thuis hebt liggen meenemen!  
 

Zondag 2 februari, Pannenkoeken-vergadering. 09:45 - 12:15  

Vloeiende 

Na het weekend is het wel heel duidelijk dat jullie verliefd zijn op pannenkoeken. Goed nieuws 

want tijdens deze vergadering gaan wij overheerlijke pannenkoeken maken voor jullie. Zie dus 

dat je maag nog niet volledig vol zit, zodat je nog heel wat pannenkoeken kan eten.  
 

 

 

……To Be Continued in het volgende ‘Toekske! 
 

 

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

welpen@scoutsvloeiende.be! 
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Zondag 8 december, vloeiende ‘winter- of oei het is te goed 

weer dus herfst-’olympics. 09:45 - 12:15. Vloeiende 

Joepie, de winter komt er binnenkort weer aan. We gaan vandaag zien wie er nu eigenlijk de 

beste jongverkenner is in de indrukwekkende winterspelen. Natuurlijk is het altijd twijfelachtig 

of er wel sneeuw zal vallen in België dus kan het misschien worden omgevormd tot de herfst-

spelen en wie weet wat voor gekke dingen je daar moet doen! Be there!   

 

Zondag 15 december, Kaarttechnieken. 09:45 - 12:15.  

Vloeiende 

Het is nog eens tijd voor een heuse wandeltocht vandaag! Om op kamp op 2-daagse te gaan 

moeten jullie natuurlijk alle kaarttechnieken goed onder de knie hebben en daar gaan we van-

daag op oefenen. Dus trek jullie wandelschoenen aan, neem eventueel een kompas mee maar 

vooral jullie beste oriëntatievermogen!   

 

Zaterdag 21 december, Vloeiend Vuur. 18:30 - 20:00.  

Vloeiende 

De laatste vergadering van het jaar gaan we vurig eindigen! 

Deze avond gaan wij als oudste tak Vloeiend Vuur voorzien van één of meerdere vuren. Hopelijk 

is jullie enthousiasme even vurig als het onze want wij staan hier op hete kolen! Vanaf 19u30 

zijn alle ouders, broers, zussen, vriendinnetjes,... ook welkom om een versnapering en een 

drankje te komen drinken. 
 

Zondag 29 december, Geen vergadering.  

Ook op deze voorvoorlaatste dag van het jaar is het helaas geen vergadering. De leiding zit vol-

op geïsoleerd van de buitenwereld in de blok. Jammer genoeg hebben deze drukke boekenwur-

men geen tijd om jullie vandaag te entertainen op onze prachtige scoutsterreinen.  

We wensen jullie allemaal een prettig nieuwjaar! Beste wensen van jullie favo leiding xoxo 
 

Zondag 5 januari, Geen vergadering.  

De feestdagen zitten erop! Niet getreurd, er komen nog wel feestjes aan! MAAR de leiding heeft 
even een pauze nodig na al die feestjes. We zien jullie volgende week!  
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Zaterdag 11 januari, Film-vergadering. 19u30-21u30.  

Vloeiende 
De leiding zit volop in examenmodus dus gaan we het even wat rustig houden. 

Neem je leukste films mee dan kiezen we samen voor de romantische komedie die jullie allemaal 

stiekem wel willen zien!  
 

Zondag 19 januari, bosspel. 10:00 - 12:30. Het Rood (bos aan 

de streepstraat)   
Vandaag gaan we een bosspel spelen op verplaatsing! We spreken af in Het Rood, we beginnen 
een kwartiertje later zodat iedereen er zeker op tijd geraakt. Kleed je goed warm aan, neem 
eventueel een drankje mee en maak je klaar om vandaag hopelijk de winnaar te worden van dit 
onvergetelijke bosspel!  

 

Zondag 26 januari, Sjor-technieken. 09:45 - 12:15. Vloeiende  
De eerste techniekenvergadering van het nieuwe jaar en daarom doen we iets uitzonderlijk spe-
ciaal. We gaan iets maken waar we trots op kunnen zijn. De leiding heeft de bouwplannen van 
deze vergadering kant en klaar gemaakt alleen hebben wij jullie hulp nodig om deze constructie 
te bouwen. Zie dat je er zeker bij bent!  
 

Zondag 2 februari, Grote-Handen-Dikke-Lippen-Spel.  

09:45 - 12:15. Vloeiende  

Beste kindjes, grootse dag vandaag! Want het is tijd voor een van de leukste spelen van het 
jaar! Wij gaan nog niet teveel verklappen, maar het wel heel belangrijk dat jullie allemaal met 
de FIETS komen! De rest zullen jullie wel zien. Tot dan lieve kindjes.  

 
 

…….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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Meer Kampfoto’s? https://www.flickr.com/photos/scoutsvloeiendefotos/

Op bovenstaande  foto zien jullie de jongverkenners in de 

Kalmthoutse Heide! Deze belhamels hebben tijdens hun eerste 

weekend de Heide onveilig gemaakt met allerhande spelen! 

Het lijkt wel alsof zij in een savanne in Afrika staan! 

Op de foto is wel duidelijk te zien dat het een fantastisch 

weekend was voor allemaal!  
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Weetjes over de scouts! 
Wist je dat de oprichter van de scouts Robert Baden-

Powell heet? 

Deze man richtte de scouts op in het jaar 1907 in  

Engeland. 

 

Baden-Powell vond zijn ideeën voor het oprichten van de scouts bij een paramilitaire 

groep. Hij richtte de groep op enkel voor jongens. Vanaf 1910 ontstond eenzelfde beweging 

voor meisjes. Genaamd de MeisjesGids.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het belangrijkste doel van scouting is het aanleren van zelfstandigheid. Deze zelfstandig-

heid wordt aangeleerd door middel van uitdagingen, bij voorkeur in de natuur. Daarbij le-

ren de scouts om samen te werken en leiding te geven, doordat ze in kleine vaste groepjes 

werken met hun eigen aanvoerder. Verder heeft scouting als principes een zelfstandige ma-

nier waarop scouts werken, leren door interesse in plaats van competitie en nadruk op het 

individu in plaats van de groep.  

 

Zijn verjaardag komt er (binnenkort) aan! Op 22 februari zou hij 163 jaar geworden zijn! 

(toevallig dat daar weer ‘63’ in staat? ;) ) 
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Voor de jeugdige  

wiskundeknobbels onder ons! 

Reken maar uit! => 

Voor de specialisten: 

Zoek het woord: 

<= “BONOBO” 

Vinden jullie de 6 verschillen 

in de foto hiernaast? 

=> 
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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 samenwer-

king met de 23ste St-Jacobus Gidsen van Kapellen. Hiermee hopen 

we een betere werking en meerwaarde te creëren voor de ka-

poenentak 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 kapoe-

nentrui 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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