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63ste  Scouts Vloeiende presenteert: 

Alle Vergaderingen van december—februari 2021-2022 

Bekijk zeker onze nieuwe webshop stamhoofd 

waar je uw scoutskleding kunt bestellen! 

Meer info @”in de kijker”! 
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Algemeen contact verhuur@scoutsvloeiende.be   

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  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  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 groepsleiding@scoutsvloeiende.be   
Willem Manssens 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 
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Meer Kampfoto’s? https://www.flickr.com/photos/scoutsvloeiendefotos/albums 

Quiz banner toevoegen 
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Lid van de dag 
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Beste ouders, leden, sympathisanten,… 

 

Het scoutsjaar is ondertussen alweer een paar maanden 

bezig! We hebben dit jaar al twee fantastische acties gehad 

met onze scouts. 

Op de pizzaslag heeft de leiding voor de eerste keer de piz-

za’s helemaal zelf gemaakt. Het was ook nog eens de groot-

ste pizzaslag ooit met de meeste inschrijvingen. 

Over de eerste editie van de Fakkeltocht kunnen we alleen 

maar tevreden zijn. Het hielp natuurlijk dat er op het einde 

van de wandeling lekkere jenever van de gidsen stond te 

wachten. 

Op 19 februari organiseren we terug onze wereldberoem-

de quiz na 2 jaar afwezigheid. Dus zeker allemaal inschrij-

ven! 

En 12 maart staat onze nog bekendere cocktailparty op de 

planning. De beste party van Kapellen en omstreken!! 

Nu het minder goede nieuws. De golf van besmettingen deze 

herfst vereisen alweer strengere maatregelen; maar jeugd-

bewegingen kunnen activiteiten in de openlucht blijven aan-

bieden. Uiteraard leven we de algemeen geldende richtlij-

nen na zoals afstand houden en handhygiëne. 

Wij vragen ook dat elk lid een mondmasker meeneemt naar 

de scouts. Mocht uw kind een hoog-risicocontact hebben 

gehad in de week voor de scouts kom dan niet naar de ver-

gadering. 

 

Stevige linker 

De groepsleiding 

       Willem Manssens, Lenn Lambrechts & Louis Lootens 
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Maxime Dewulf 

Maxime heeft vorig jaar beslist om terug te keren naar 

zijn favoriete achterbuur, onze scouts. De zachtaardi-

ge Hop staat gekend om zijn zorgdragende leiderschap 

bij de kapoenen en zijn ondernemerschap. Als er een leu-

ke post op Instagram komt, kan je er zeker van zijn 

dat Maxime er een handje bij geholpen heeft! 
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VOORWOORD 
Beste ouders en kapoentjes, LET OP! De vergaderingen voor de kapoenen gaan door op het terrei-

nen van de Vloeiende en de Gidsen, kijk goed bij de vergaderingen!  

 

Zondag 12 december, Gezelschapsspelletjes Vergadering. 9.45 - 

12:15 u. Vloeiende 

Omdat jullie leidingsploeg momenteel nog altijd druk in de weer is met studeren om later veel 

centjes te verdienen, zullen we deze zondagochtend een gezelschapsspelletjes ochtend organise-

ren. Wie is het ?, 4 op een rij, monopoly… we zullen het allemaal spelen. 

!!BELANGRIJK!! Vergeet niet om zelf spelletjes mee te nemen   
 

Zondag 19 december, Schaatsen. 9.30  - 12.15 u. Dorpsplein Kapel-

len 

Neem je dikke sokken mee en en trek je handschoenen aan, want vandaag gaan we... SCHAAT-
SEN!! Wij verwachten jullie om 9.45 uur aan het dorpsplein in Kapellen! 
Praktische info zal volgen via e-mail! 

 

Zondag 26 december vakantie (GEEN VERGADERING) 

Vandaag is het geen vergadering want het is een drukke feestperiode. Niet getreurd, we zien jullie 
over twee weken alweer terug voor een supertoffe vergadering! 

 

Zondag 02 januari vakantie (GEEN VERGADERING) 

GELUKKIG NIEUWJAAR!!! Hopelijk hebben jullie al enorm genoten van het fantastische feest en 
hebben jullie al veel nieuwjaarsbrieven voorgelezen. Uiteraard is het geen vergadering deze 
week !! 

 

Zondag 09 januari vakantie (GEEN VERGADERING) 

Vandaag is het de laatste zondag dat jullie kunnen uitslapen, volgende week zien we jullie graag 
weer terug op de scouts ! 
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Vrijdag 14 januari, Nieuwjaarsvergadering/Frietjes Vergade-

ring. 18.30 - 20-30u. Vloeiende 

Om het nieuwe jaar fantastisch in te zetten gaan we vanavond een knaller van een feestje orga-
niseren op de Vloeiende !! Smeer jullie benen al maar in want wij gaan dansen en nog is dan-
sen !! Gelieve ook allemaal een klein cadeautje mee te nemen voor een medekapoen. Dit moet 
niet te veel kosten en mag ook zelf gemaakt zijn !!  Trek je chicste kleren aan voor onze nieuw-
jaarsreceptie. 
 

Vrijdag 21 januari, Filmvergadering. 18.30 - 20.30u. Vloeiende 

Vandaag bouwen we de scouts om tot een filmzaal en gaan we met zen allen een superleuke 

filmavond hebben! Jullie mogen zelf jullie favoriete films meenemen waaruit we dan een keuze 

zullen maken! 

De leiding zal jullie voorzien van heerlijke snacks, maar je mag ook altijd zelf iets meenemen! 
(Niets met noten aub) 
 

Zondag 30 januari, Olympische spelen vergadering, 9.45 - 12.15 

u, Vloeiende. 

Dit weekend staat alles in teken van de Olympische spelen. We zullen deze zondag alle verschil-
lende disciplines van de OS behandelen. 100 meter spurt, verspringen, estafette, … Smeer jullie 
benen dus maar goed in, want jullie zullen het nodig hebben !! 

 

Zondag 06 februari, Like me vergadering, 9.45 - 12.15 u, Vloei-

ende. 

Wie is er net zo een grote fan van Like me als de leiding ? Vandaag kruipen we in de huid van de 
welgekende Like me personages. Na vandaag gaan jullie naar huis als een echte Caro of Maxim. 
Smeer jullie stemmen en maak die dansbeentjes al maar los ! 

 

Zondag 13 februari, Valentijnvergadering, 9.45 - 12.15 u, Vloei-

ende. 

Onze liefde is een waterval, een waterval! Hey-ey! Wo-oh!... ♫♫ 
Ja, liefste vrienden en vriendinnen jullie zingen het goed, alles staat in het thema van de liefde. 
Vandaag vieren wij Valentijn op de scouts.  
Jullie mogen allemaal iets rood uit jullie kast trekken en aandoen!  
 
Scoutsgroeten van jullie leiding! 
Maxime, Louis, Yana en Louise 

……To Be Continued in het volgende ‘Toekske! 
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Zondag 12 december, Fotozoektocht vergadering. 09:45 - 12:15. 

Vloeiende 

Deze zondag gaan we kapellen verkennen! Door het weekend zijn jullie speur skills al helemaal 
getest en hebben jullie de schat gevonden. Daarom gaat de leiding het nu extra moeilijk maken! 
Wij kijken er naar uit om met jullie op pad te gaan door onze gemeente!  

 

Zondag 19 december, Schaatsen. 09:30 - 12:15. Dorpsplein Ka-

pellen  
Vandaag gaan we zien wie het beste kan schaatsen van heel de scouts. Deze keer hebben we ver-
gadering met heel de scouts samen. Doe zeker warme kleren en handschoenen aan want het kan 
koud zijn.  
Praktische info zal volgen via e-mail! 
 

Zondag 26 december, vakantie 

Fijn Kerstmis iedereen!! Gisteren was het een groot feestmaal voor iedereen. Hopelijk hebben 
alle welpen leuke cadeautjes gekregen van de Kerstman. Die ze kunnen gebruiken op scouts-
kamp. Uiteraard is het geen vergadering deze week!  
 

Zondag 02 januari, vakantie  

GELUKKIG NIEUWJAAR! Maak er een geweldig feest van samen met je familie. Vergeet zeker niet 
je nieuwsbrief aan heel de familie voor te lezen. Het aftellen kan beginnen over twee weken is het 
terug scouts. 
 

Zondag 09 januari, vakantie 
De feestperiode en vakantie zit er bijna op, maar nog niet helemaal. Daarom is het ook vandaag 
geen vergadering. Niet getreurd volgende week vliegen we er weer in met een mega leuke verga-
dering! 

 

Vrijdag 14 januari, Gezelschapsspelletjes. 18:30 - 20:30. Vloeien-

de 
Wie is het ?, Vier op een rij, monopoly, Stratego, … Deze vergadering gaan we allerlei gezel-
schapsspelletjes spelen dus vergeet zeker niet je favoriete spelletjes mee te nemen naar de 
scouts.  
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Vrijdag 21 januari, Groot nachtspel  . 18:30 - 20:30. Vloeiende 
Trek vandaag warme kleren aan en neem jouw beste zaklamp mee want we gaan jullie favorie-
te spelletjes spelen in het donker. Zo zijn de spelletjes nog leuker en spannender. 
 

Zondag 30 januari, Capture the flag vergadering. 09:45 - 12:15. 

Park van Kapellen 

Ben jij team Alpha of team Echo ? Vandaag halen we het beste uit jullie om de vlag van het an-
dere team te veroveren. Denk al zeker is na over waar je je kamp wilt maken en hoe je de ande-
re vlag  gaat veroveren ! De vergadering gaat door in het PARK VAN KAPELLEN ( Ingang kerk)  
 

Zondag 06 februari, Kamp Bouwwedstrijd. 09:45 - 12:15. Vloei-

ende 

Haal vandaag jullie creatiefste ervaring maar boven en laten jullie zien wie er nu  echt het beste 
kampen kan bouwen. De nest die het beste kamp maakt krijgt misschien nog een beloning van 
de leiding! 
 

Zondag 13 februari, Valentijn Vergadering. 09:45 - 12:15. Vloei-

ende 

Een romantisch etentje , een wandeling langs het strand , OF een superleuke vergadering op de 
scouts.. De leiding heeft al lang gekozen wat ze gaan doen op valentijn. Vandaag halen we de 
echte romeo in jullie boven ! Er zal ook een verrassing zijn !  
 
 

……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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Vrijdag 10 december, Casinoavond. 19:00- 21:00. Vloeiende  

Gokken, al je geld verspelen of juist alles binnen halen en goed spelen. 
Een echte casino avond kan natuurlijk niet in het gewone scoutshemd dit doen we in een strak 
kostuum. (Zeker niet verplicht) Maak je maar klaar voor deze spetterende avond! 
 

Vrijdag 19 december, Schaatsen. 9:30- 12:15. kapellen  
De naam van de vergadering zegt het zelf wat we gaan doen. We gaan gezamenlijk met de hele 
scouts schaatsen. Dus doe jullie beste schaats benen aan voor te gaan schaatsen en we maken 
er een schaatsende vergadering van. 
Praktische info zal volgen via e-mail! 

 

Zondag 26 december, Geen vergadering. 

Geen vergadering vandaag, de leiding is druk bezig met de kerstman te helpen op de noordpool. 
Vermits de kerstman in België zit krijgen de elven geen scouts dus zijn we daar even leiding gaan 
geven ( Ja , elven krijgen ook scouts). 
 

Zondag 2 januari, Geen vergadering.  

Het vliegtuig dat ons van de noordpool terug naar de vloeiende zou vliegen zit vast in de 
sneeuw , daarom is er jammer genoeg geen vergadering vandaag. Maar nog een gelukkig 
nieuwjaar ! 
 

Zondag 9 januari, Familiezondag.  

Leiding heeft buiten de scouts ook nog familie die we ook soms is moeten bezoeken. Met veel 
tegenzin moeten we dus mededelen dat het vandaag dus ook geen vergadering is :( 

 

Zondag 16 januari, Jef’s Verjaardagvergadering . 9:45-12:15. 

Vloeiende 

Hip hip hoera Jef is jarig. Vandaag gaan we een supervet feestje organiseren voor Jef zijn ver-
jaardag!! Vandaag zetten we zijn werkbroek eens deftig in de bloemen zodat hij het weeral een 
jaar langer kan volhouden met Jef.   
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Zondag 23 januari, Techniekvergadering . 9:45-12:15. Vloei-

ende 

Waar vuur is zijn jongverkenners ! Maar omdat sommige van jullie nog niet zo goed een vuur 
kunnen maken gaan we de techniek in het lang en het breed uitleggen aan jullie. (Gasbranders, 
aanmaakblokjes = voor losers = niet toegelaten)  
 

Zondag 30 januari, Florian’s Verjaardagvergadering  9:45-

12:15. Vloeiende 

Onze oude man wordt weeral een jaartje ouder! Florian zal vandaag zijn 99ste verjaardag vie-
ren. Jullie zijn allemaal uitgenodigd op zijn (mss allerlaatste) verjaardagsfeestje. Florian krijgt 
gelukkig niet graag cadeau’s , maar geven doet hij wel graag !  
 

Zondag 6 februari, Dauwtrip . 07:00-09:00 Vloeiende 

Zoals het spreekwoord zegt : Ochtendstond heeft goud in de mond , ofwel door vroeg op te 
staan kan men meer werk verrichten  ! Daarom gaan we vandaag vroeg uit bed om een mooie 
wandeling te maken bij zonsopgang. (Doe zeker warme kledij aan).  
 

Zondag 13 februari, Olympische spelen vergadering. 9:45-

12:15. Vloeiende 

Het is weeral zover, er zijn 4 jaar voorbij gevlogen dus het is weer tijd om de grote 63ste Olympi-
sche spelen te organiseren. De JV’s zullen getest worden in verschillende disciplines en beoor-
deeld worden door strenge jury. Ga jij met goud naar huis?? 

 
 

…….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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Zondag 12 december, Grote-handen-dikke-lippen-vergadering. 9:45-
12:15. Vloeiende 

Beste verkenners, 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 en jullie speur ogen meenemen! De rest zullen jullie wel zien. 
 

Zondag 19 december, Schaatsvergadering. 9:30-12:15. Dorpsplein 
Kapellen 

Swoesh swoesh, swoesh! We gaan met heel de scouts schaatsen vandaag!  
Vandaag laten we zien wie de beste schaatsscouts van Kapellen is.  
Praktische info zal volgen via e-mail! 
 

Zondag 26 december, Geen vergadering. 9:45-12:15. Vloeiende 

Fijne kerst iedereen! Jullie buikjes zullen nog goed rond zijn van al die lekkere kerstdiners en zo 
is dat ook bij ons. Hebben jullie leuke cadeautjes gekregen die jullie op kamp kunnen gebrui-
ken? Laat het ons weten in de WhatsApp-groep! 
 

Zondag 2 januari, Geen vergadering. 9:45-12:15. Vloeiende 

Gelukkig nieuwjaar verkennertjes! Het is EINDELIJK het jaar waarin we op buitenlands kamp 
vertrekken. De leiding moet hun nieuwjaarsbrief gaan voorlezen bij de grote baas van de 
scouts zoals elk jaar dus weer geen vergadering, sorry jongens! 
 

Zondag 9 januari, Driekoningenvergadering. 9:45-12:15. Vloeiende 

Drie koningen, drie koningen, geef mij ne nieuwen hoed,... Kom verkleed! Hoe beter verkleed, 
hoe liever de mensen een beloning geven :) De opbrengst bergen we veilig op om te gebruiken 
op buitenlands kamp. (tenzij het een vervaldatum heeft natuurlijk…) 
 

Zaterdag 15 januari, Casino-vergadering. 20:00-22:30. Vloeiende 

Alles op zwart, Bingo en winst allemaal termen die je wel eens hoort. Wij gaan vandaag groots 
uitpakken met een casino-vergadering. Neem je outfit uit de kast en brand een kaars want ge-
luk zal je nodig hebben. 
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Zondag 23 januari, Mama Mia-vergadering. 9:45-12:15. Vloeiende 

Chi è il miglior pizzaiolo tra voi? Oggi faremo la nostra pizza. Esercitatevi a casa, perché ne avre-
te bisogno. Dare ai leader suggerimenti su ciò che vorresti sulla tua pizza in anticipo. Allora pos-
siamo fornirli. ♫♫♫♫♫♫ 
 

Zondag 30 januari, Wandelvergadering. 9:45-16:00. Vloeiende 

We gaan weer wandelen! Neem dus zeker een lunchpakket mee, trek je favoriete botinnen aan 
en vergeet zeker geen flesje water! Zet deze datum maar in je agenda want het wordt potver-
dekke een plezante wandeling!  
 

 

Zondag 6 februari, Groentespel-vergadering. 9:45-12:15. Vloeiende 

Loop je team met ajuin of look tot de winst. Want afzien is wat je gaat doen op zen minst. Laat 
je vangen door een boeman, loop ervan weg als je kan. Warm die beentjes maar al op. 
 

Zondag 13 februari, Valentijnsvergadering. 9:45-12:15. Vloeiende 

De naam Valentijn is afkomstig van de christelijke priester Sint Valentijn uit Rome, die leefde in 
300 n.C.. Er bestond in die tijd een keizerlijke wet die het soldaten verbood om te trouwen. 
Men geloofde namelijk dat vrijgezellen eerder bereid waren te sterven op het slagveld. 

 

…….TO BE CONTINUED IN hET vOlgENDE ‘TOEkskE! 

 

 

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

verkenners@scoutsvloeiende.be! 
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Deze drie foto’s dateren van 1948. De jongverkenners maken hun 

avondeten klaar op een zonnige dag op hun scoutskamp. Dit zijn 

niet zomaar jongverkenners,  het zijn jongverkenners van onze 

scouts! Als je goed kijk naar de foto’s zie je de grote grote tent in al 

zijn glorie recht staan! Dit was 73 jaar geleden ! 

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

HUDO 

Wist je dat het woord "hudo" afkomstig is van een Indiaas 

dialect voor "overdekte olifantengestoelte" ("howdah") en 

dat het acroniem "Houd Uw Darrmen Open" eigenlijk een 

backroniem is? 

 

Het avondlied 

Oh Heer, d'avond is neergekomen. De zonne zonk, het duister klom. ... En verre sterren staan 

alom. ...  

Het belofte- en avondlied is jullie waarschijnlijk nog welbekend. Wist je dat Jacques Sevin, 

Frans jezuïtenpater, het beloftelied schreef in 1921 (in het Frans wel) en later ook het avond-

lied, dat men ook in de Chiro en andere katholieke jeugdbeweging kent en zingt. Pater Sevin 

werd in 2012 trouwens zalig verklaard! 

 

Ontstaan van computercommunicatie  

Vandaag de dag is een leven zonder internet nauwelijks meer 
voor te stellen. We gebruiken het internet voor onze communi-
catie, boodschappen, onderwijs en werk. Maar hoewel we te-
genwoordig niet meer zonder internet kunnen, weten maar wei-
nig mensen waar deze uitvinding eigenlijk vandaan komt. Het 
antwoord op die vraag zou je misschien niet zo snel verwachten: het internet dankt haar ont-
staan aan de Spoetnik, de bekende Russische kunstmaan. 

 

Om te begrijpen hoe dit precies zit, moeten we ongeveer 70 jaar terug in de tijd gaan. In de 
jaren ’50 was de Koude Oorlog namelijk in volle gang. Hiermee wordt in het lagen verwezen 
naar de wereldwijde concurrentiestrijd tussen twee machtsblokken: kapitalistische onder aan-
voering van de verenigde Staten en een communistische onder aanvoering van de Sovjet-Unie. 
Als onderdeel hiervan waren beide grootmachten verwikkeld in een wapenwedloop. Hierbij 
ontwikkelden ze beide steeds technologisch geavanceerdere wapens. 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-koude-oorlog-in-vogelvlucht-een-overzicht
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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 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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Tot Zondag! 


