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63ste  Scouts Vloeiende presenteert: 

Alle Vergaderingen van februari - maart 2020 

Bekijk zeker de informatie betreffende het 75jarig 

bestaan van onze scouts! 

Meer info @”in de kijker”! 
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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  

Xana xana@scoutsvloeiende.be 0499.15.45.07 
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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,... 

Wij hopen dat 2020 voor iedereen al goed van start is gegaan! Het 

scoutsjaar is alweer bijna voor de helft voorbij, wat jammer toch hoe 

snel het allemaal gaat! Maar er staat nu een half-scouts-jaar bomvol 

activiteiten gepland! 

Er staat een drukke periode voor de boeg: 

Op 15 februari organiseren we onze quiz “Vloeiende Vraagt”, welke 

al reeds volledig is uitverkocht! 

Op 14 maart is het onze jaarlijkse cocktailparty! We maken er hope-

lijk weer een spetterende editie van, om wat extra centjes in het roze 

spaarvarken van de scouts te steken! 

En op 25 april organiseren we een groot jubileum voor het 75 jarig 

bestaan van onze scouts! Een niet te missen festiviteit, dus zet dit ze-

ker tijdig in jullie agenda! Meer informatie volgt nog via mail, FB 

en via de website! 

Wij kijken alvast enorm uit naar een nieuw semester scouteske acti-

viteiten en uitstapjes! 

Stevige linker 

De groepsleiding 

        Sam Van Lommel, Willem Manssens & Vincent Lootens 
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Willem Manssens 
Leider van de dag vandaag is niemand minder dan Wil-

lem. Al gedurende lange tijd is hij een vaste waarde in 

onze scouts, maar nu ook sinds dit jaar als leider. Ster-

ker nog, in zijn eerste jaar leiding is hij zelfs al direct 

adjunct-groepsleider geworden om de kneepjes van het 

vak te leren. Wat een engagement! Deze ‘strijdlustige 

mus’ is naast de scouts druk bezig met zijn studies. Hij 

zit in zin zijn eerste jaar industriële wetenschappen-

elektronica ICT, een serieuze boterham. Als ontspan-

ning kan je hem wel eens vinden op een voetbalveld om 

een balletje te trappen. Willem is trouwens ook verzot 

op pita… 

Goed bezig, Willem! 
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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.  
 

Zondag 9 Februari, Parkspel. 10:00 - 12:30. Park van Kapellen  
Vandaag spreken we af aan de kerk van Kapellen, aan het park. We spreken ook een kwartiertje 

later af dan normaal!! Er staat vandaag een super cool bosspel op de planning. Kampen bouwen, 

andere teams verslaan en snel lopen zijn de eigenschappen die de kapoentjes vandaag nodig     

hebben! 

Zaterdag 16 Februari, Quizvergadering. 10:00 - 12:00. Vloeiende 
We hebben een quizvergadering deze ochtend! Deze avond organiseert de leiding een grote quiz 

voor volwassenen, maar wij gaan al eens testen of jullie slim genoeg zijn om later daar ook aan 

deel te nemen! Lees je encyclopedie nog maar eens goed door, wie weet wint jouw team de ka-

poenenquiz wel!  
 

Zondag 23 Februari, GEEN VERGADERING.  
Vandaag is het geen vergadering, want op zaterdag 22 februari is het spaghettiavond bij de Gid-

sen! Op zondag gaat de leiding nog veel opruimwerk hebben dus jullie kunnen allemaal nog eens 

lekker uitslapen.  

Schrijf je zeker in om te komen smullen op de spaghetti-avond van de Gidsen op 22 februari! 

Heerlijke verse spaghetti eten + de gidsjes steunen! Zeker de moeite ;) Wij zullen er alvast ook 

rondlopen :) 
 

Zondag 1 maart, Leidingswissel. 09:45—12:15. Vloeiende 
Vandaag is het leidingswissel. Dit wil zeggen dat je niet van je allerallerfavorietstelievelingste lei-

dingsploeg leiding zal krijgen vandaag, maar van enkele onbekende, maar uiteraard even enthousi-

aste (lees: iets minder knappe), koppen! Benieuwd welke stoere binken vandaag jullie leiding wor-

den? Kom dan zeker naar de scouts!  
 

Zondag 8 maart, Pyjamavergadering. 09:45—12:15. Vloeiende.  
Kom gezellig in jullie pyjama want we houden een pyjamavergadering! Vergeet zeker geen dikke 
trui, jas en schoenen aan te doen want het kan zijn dat we ook naar buiten gaan. Neem zeker ook 
een slaapzak met je naam op zodat we slaapzakspelletjes kunnen spelen!!  
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Zondag 15 maart, GEEN VERGADERING. 
Vandaag is het geen vergadering, want gisteren was het onze fameuze cocktailparty! Maar 
wees niet getreurd want volgende week zijn we er weer met z’n allen bij (in een proper-vers 
geboond lokaal)! 
 

Zondag 22 maart, Olympische Spelen. 09:45-12:15. Vloeiende 
Trek je sportiefste outfit aan en eet thuis een stevig ontbijt. Deze vergadering is voor echte 
sportmannen en vrouwen! Wie gaat naar huis met goud voor hordelopen? Wie neemt goud 
voor het synchroon duiken? Of iets meer scoutesk: wie haalt goud voor botin-gooien? 
 

Vrijdag 27—Zondag 29 maart, WEEKEND 
Het is tijd voor ons tweede weekend! Dit keer gaan we in het gidsenlokaal van vrijdag tot zon-
dag de boel vuil maken ;)  Meer details over de uren en de benodigdheden volgen nog via mail, 
maar we kunnen het thema al wel verklappen… Het thema van dit weekend is ‘leger’.  
Het belooft een stoer en gedisciplineerd weekend te worden!  
 

Zondag 5 april, Reis Rond de Wereld. 09:45 - 12:15. Vloeiende  

Van Afrika, tot in Amerika, van op de Himalaya tot in de woestijn! Nee, geen K3—vergadering, 
maar een reis rond de wereld! Daar wil je toch bij zijn? Dus maak jullie koffer maar al klaar en 
dan vliegen we er samen in! 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! 



 9 

 

Zondag 09 februari, Bosspel Mastenbos. 09:45 - 12:15. Mastenbos  

We verleggen onze grenzen buiten de vloeiende vandaag en trekken naar het mastenbos. We 
gaan een groot spel spelen dus zeker allemaal komen! We spreken af in de Oude Galgenstraat 
thv nr 65. 
 
 

Zondag 16 februari,Vloeiend Vraagt. Geen vergadering  

Jammer genoeg is er deze zondag geen vergadering :(. De leiding heeft namelijk na een lange 
avond quizzen hun verstand verloren en moet het terug gaan zoeken voordat de schoolweek te-
rug begint!  
 
 
 

Zondag 23 februari, Poddingquizvergadering. 09:45 - 12:15. 

Vloeiende  
 

Eten jullie graag pudding? En quizzen jullie graag? Dan is deze vergadering perfect voor jullie! Met 
de puddingquizvergadering gaan we jullie op een lekkere manier laten genieten van onze quiz! 
Tot zondag!  
 
 
 

Zondag 1 maart, Leidingswissel. 09:45 - 12:15. Vloeiende 
 

Vandaag is er geen Akela , Bagheera , Baloe , Chill of Jacala meer! Wat nu?? Maak jullie geen 
zorgen want deze zondag krijgen jullie leiding van een andere tak! Tot zondag!   
 
 
 

Zondag 8 maart, Pokemonvergadering. 09:45 - 12:15. Vloeiende  

 

Wie van jullie welpen is de beste pokémon vanger en is in staat om deze te laten evolueren? We 
zullen het te weten komen op deze fantastische zondag, die volledig in het teken van deze legen-
darische tekenserie zal staan. Wie thuis veel pokemon kaarten heeft liggen, mag deze uiteraard 
meenemen!  
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Zondag 15 maart, Cocktail Party. Geen vergadering 
 

Na een zaterdagavond hard werken heeft de welpenleiding nog veel opruim van de Cocktail 

Party! We staan volgende zondag weer paraat om jullie een mega super toffe zondagvoormid-

dag te geven! Tot dan!   
 

Zondag 22 maart, Bosspel Het Rood. 09:45 - 12:15. Het Rood 

Vandaag spreken we af in het mooie bos Het Rood. We gaan op verkenning en spelen een groot 

bosspel. Dus doe je beste bottines aan en kom af! We spreken af aan de ingang in de Streep-

straat.   

 

Zondag 27,28,29 maart, Weekend 
 

Ja hoor! Jullie lezen het goed! HET TWEEDE WEEKEND! Hou jullie al paraat voor 3 onvergetelijke 

dagen vol met plezier , lekker eten, slaapwelkusjes van de leiding, … Info over het weekend 

volgt snel via mail! 
 

Zondag 5 april, Geen vergadering  
 

Omdat de paasvakantie net is begonnen, en er waarschijnlijk veel welpen en leiding op vakantie 
is, hebben we besloten geen vergadering te houden vandaag. 

 

 

……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 9 februari, Dorpspel. 09:45 - 12:15. Vloeiende  

Deze zondag spelen we een spel in Kapellen dorp, hierbij spreken we gewoon op de scouts af en 

gaan we gezamenlijk met de fiets naar de locatie waar we ons spel gaan voortzetten. Vergeet 

zeker je fiets niet !! want het wordt een vergadering die je niet snel zal vergeten.   

 

 

Zondag 16 februari, Vloeiende Vraagt Geen vergadering 

Deze week geen vergadering. Jullie geliefde leiders zijn aan het opruimen aan de fameuze 

‘Vloeiende Vraagt’-quiz! Hopelijk hebben alle deelnemers er even hard van genoten als ons want 

het zal weer een topeditie worden!    

 

 

Vrijdag tot zondag 21-23 februari, Duodagen.   

We gaan weer met heel het district op weekend!  

Meer info volgt nog.  

(Beloofd: deze keer geen spinazie met fishticks-pap) 
 

 

Zondag 1 maart, Leidingswissel. 09:45 - 12:15. Vloeiende  

Wij hebben zelf geen idee welke verrassingen jullie tijdelijke leiders in petto hebben dus wij even 

benieuwd als jullie! Let op: dit zijn maar tijdelijk jullie leiders dus niet te gehecht raken! Wie o 

wie zal het zijn...  
 

 

Zondag 8 maart, Bloem+Water=? - vergadering. 09:45 - 12:15. 

Vloeiende  

Wie deze gemakkelijke optelsom kan maken, weet dat deze vergadering er niet al te proper aan 
toe zal gaan. Leuke spelen en opdrachten dus we gaan ons immens hard amuseren! En met ‘we’ 
bedoel ik dan vooral de leiding. Tot dan!   
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Zondag 15 maart, Geen vergadering.   

Geen vergadering deze zondag, de leiding heeft tot in de vroege uurtjes gewerkt op onze cock-

tailparty. Alles moet natuurlijk ook worden afgebroken en opgeruimd en dus mogen jullie lekker 

blijven liggen in jullie bed deze zondag!   

 
 

Zondag 22 maart, Oude Landen-vergadering. 09:45 - 12:15. 

Vloeiende    
 

Omdat de Nieuwe-Landen oersaai zijn, gaan we ons verplaatsen naar de vele betere Oude-
Landen. We gaan hier uiteraard gebruik maken van de natuur om een leuk bosspel te spelen. 
We spreken af op de scouts. Breng wel zeker je fiets mee!!!!!!!   

 

Zondag 29 maart, Gordon Ramsay-vergadering. 09:45 - 

12:15. Vloeiende   

 
Vandaag is het een kookvergadering, maar niet zomaar koken, de strenge leidingsjury zal van-
daag jullie culinaire kunsten beoordelen net zoals Gordon Ramsay. Op het einde zullen we dan 
zien welke patrouille er een Michelin-ster heeft verdiend!  
 

Zondag 5 april, Geen vergadering.  Vloeiende  
 

Jullie zijn allemaal doodop van dit vermoeiende trimester op school en wij eerlijk gezegd ook. 
Daarom geven we jullie verlof tijdens de paasvakantie zodat jullie een beetje met de paashaas 
kunnen rondhuppelen thuis! We missen jullie al hoor! ;)  
 

…….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/

 

Deze foto dateert van juli 2015, op het vorige groepskamp in 

Martilly! Na 5 jaar gaan we eindelijk nog eens met z’n allen er-

op uit! 

Bonus punten: wie van de huidige leiding herken jij als jong 

onschuldig veulen op deze foto? 
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Weetjes over voedsel! 

Wist je dat de heetste chili pepper zo heet is dat die jou kan doden?  

De “Dragon's Breath chili pepper” is zo heet dat het een anafylacti-

sche shock kan veroorzaken, het kan de longen verbranden en ze laten 

dichtklappen. Daardoor kan je dus sterven. Misschien eens een testje 

voor op het kamp?  

 

Wist je dat wetenschappers pindakaas kunnen veranderen in diamant?  

Tegenwoordig kan er heel veel, een Duitse geoloog slaagde erin om 

diamanten te maken met pindakaas, al verliep dat niet heel gemak-

kelijk. Door de pindakaas onder enorme warmte en druk samen te 

persen, verdwenen er na 3 weken kleinen diamantjes. Worden we 

rijk op weekend door een pot pindakaas in het vuur te gooien?  

 

 

 

Wist je dat wortelen er vroeger paars uit zagen?  

Ze waren vroeger paars of wit. De oranje wortelen zijn een resultaat van genetische mutatie 

in de 16e eeuw. Blijkbaar vonden ze de wortelen mooier in het oranje en bleven ze deze pro-

duceren, waardoor de paarse wortelen verdwenen.  

 

.  



 17 

Welk woord kom je uit bij het oplossen van deze rebus?  
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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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