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63ste  Scouts Vloeiende presenteert: 

Alle Vergaderingen van februari—april 2023 

Bekijk zeker onze nieuwe webshop stamhoofd 

waar je uw scoutskleding kunt bestellen! 

Meer info @”in de kijker”! 
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Algemeen contact 

Lenn Lambrechts 

Louis Lootens 

jins@scoutsvloeiende.be 

 lenn@scoutsvloeiende.be  

louis@scoutsvloeiende.be 

 

0470.57.88.42  

0479.01.79.85  

Algemeen contact verkenners@scoutsvloeiende.be   

Jef Meynen jef@scoutsvloeiende.be  0485.75.27.73  

Vincent Halens vincent@scoutsvloeiende.be  0479.17.98.07  

   

   

   

Algemeen contact  jongverkenners@scoutsvloeiende.be   

Florian Van Bockstaele florian@scoutsvloeiende.be  0492.20.15.53 

Jonathan Vercauteren jonathan@scoutsvloeiende.be  0485.40.07.71  

   

   

   

Algemeen contact  welpen@scoutsvloeiende.be   

Maxime dewulf maxime@scoutsvloeiende.be  0471.82.95.95 

Pieter Jongmans pieter@scoutsvloeiende.be 0468.25.84.52  

Henk Diependaal henk@scoutsvloeiende.be  0483.33.52.24  

   

   

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   

Sam Van Gestel samvg@scoutsvloeiende.be  0471.59.63.04   

Willem Manssens willem@scoutsvloeiende.be 0478.80.33.36 

Lotte Boutens   lotte@gidsenkapellen.be  0468.22.05.01  

Thaïs Verhaege   Thaïs@gidsenkapellen.be  0488.68.17.55  
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Meer Kampfoto’s? https://www.flickr.com/photos/scoutsvloeiendefotos/albums 
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Lid van de Dag 
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Meer Kampfoto’s? https://www.flickr.com/photos/scoutsvloeiendefotos/albums 

https://shop.stamhoofd.be/63ste-scouts-vloeiende-vloeiende-webshop 

https://shop.stamhoofd.be/63ste-scouts-vloeiende-vloeiende-webshop
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Beste ouders, leden, sympathisanten,… 

 

Twee weken geleden organiseerden we onze jaarlijkse quiz 

“Vloeiende Vraagt”. Het was weer een fantastische editie 

met een verdiende winnaar, nog eens proficiat “Dokter Glib-

ber”! En ook proficiat aan de winnaars van de drankprijs! 

 

We hebben een drukke periode voor de boeg: 

Op 11 maart is het onze jaarlijkse cocktailparty! We maken 

er hopelijk weer een spetterende editie van, om wat extra 

centjes in het roze spaarvarken van de scouts te steken! 

Tussen 20u—21u zijn alle ouders welkom om eens een kijkje 

te komen nemen en cocktails te drinken op de Vloeiende. 

 

Op 19 maart kan u onze prachtige paasbloemen komen opha-

len. Zeker kopen dus via deze link:  

De kampdata voor onze kampen: 

Kapoenen: 6 juli t.e.m. 10 juli 

Welpen: 1juli t.e.m. 7 juli 

Jongverkenners: 4 juli t.e.m. 14 juli 

Verkenners: 1 juli t.e.m. 14 juli  

Jins: To be announced.... 

 

Stevige linker 

De groepsleiding 

       Willem Manssens, Lenn Lambrechts & Louis Lootens 

https://shop.stamhoofd.be/63ste-scouts-vloeiende-

paasbloem-actie/ 

https://shop.stamhoofd.be/63ste-scouts-vloeiende-paasbloem-actie/
https://shop.stamhoofd.be/63ste-scouts-vloeiende-paasbloem-actie/
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Henk Diependaal  
 

Wat is je naam en in welke tak zit je momenteel?  

Mijn naam is Henk Diependaal en momenteel geef ik lei-

ding bij de Welpen. 
 

Hoe ben je op de Vloeiende terechtgekomen?  

Jef en Vincent hadden laten vallen dat er een leidings-

tekort was, dus heb ik mezelf ingeschreven om leiding 

te geven. 
 

Hoelang ben je al op de  Vloeiende aanwezig? 

Momenteel geef ik al 11 maanden leiding. 
 

Beschrijf jezelf in 2 woorden.  

Eerlijk en sociaal  

 

Welke tak vond je tot nu toe het leukste en waarom ?  

De jongverkenners, de sfeer tussen de leiding en de le-

den is zalig. 
 

Welke (ex-)leider vind je de leukste waar je leiding hebt 

met gegeven?  

Tot nu toe was dat met Jef, die ken ik natuurlijk ook al van voor de scouts.  
 

Ga je liever op weekend of op kamp?  

Ik ga liever op kamp. 

 

Wat is je beste herinnering tot nu toe aan onze scouts?  

De man met een geel petje op kamp   
 

Waarom is de Vloeiende de beste scouts van België en omstreken?  

Omdat wij ook met tegenslag altijd paraat staan. 
 

Wat zou je graag nog doen met de scouts?  

Op kamp gaan en er goed van kunnen genieten 
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VOORWOORD 
Beste ouders en kapoentjes, LET OP! Vanaf 5 maart zullen de vergaderingen op de Gidsen 

(Akkerstraat 129) plaatsvinden. Ze starten om 10u en eindigen om 12u30. !  

 

 

Zondag 5 maart     Gidsen    10:00-12:30 
 

Op een spannende zondagvoormiddag komen de kinderen bij elkaar in het landhuis van de overle-
den Mr. Boddy. Ze ontdekken dat er iets vreemds aan de hand is en dat ze moeten samenwerken 
om erachter te komen wat er gebeurd is. Met volle overgave gaan ze de uitdaging aan om de 
waarheid te achterhalen en het mysterie op te lossen. 

 

Zondag 12 maart     Thuis  

Helaas is er aanstaande zondag 12 maart geen vergadering vanwege een feest dat de leiding op 
zaterdag heeft georganiseerd. We vinden het jammer dat we elkaar deze week moeten missen. 
We zullen de week erna weer vol energie aan de slag gaan en er een fantastische vergadering van 
maken! 

 

Zondag 17-19 maart    Heide     19:00-11:30 

 
We gaan op weekend joepppieeee!!! Deze keer blijven we niet op onze vertrouwde locaties maar 
trekken we erop uit! Meer informatie volgt snel maar hou al zeker dit weekend vrij! Wij kijken er 
enorm naar uit!! 

 

Zondag 26 maart    Gidsen    10:00-12:30 

We kregen het nieuws van de burgemeester dat er een maffiabende in het park van Kapellen zit! 
Hij gaf ons de taak om de maffiosi op te sporen en uit het park te drijven. Raap al je moed bijeen 
en kom met z’n allen naar het lokaal (gidsen). We verzamelen daar om onze wapens te sprokkelen 
en een plan te smeden. Tot snel! 
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Zondag 2 april     Gidsen    10:00-12:30 

 

Deze zondag is een verrassinggggggg.  Wij hebben nog niets verklapt over wat er precies gaat 
gebeuren, maar we kunnen wel beloven dat het een onvergetelijke en leuke ervaring zal zijn. 
Kom dus zeker allemaal naar de vergadering en laat je verrassen! 

 

Zondag 9 april     Thuis 

De paasvakantie houdt natuurlijk vakantie, bezoekjes aan familie, spelen met vriendjes, … in. 
Ook de leiding is hiermee bezig tijdens deze twee weken. Geniet van jullie welverdiende verlof 
en we zien jullie graag terug na de paasvakantie! 

Er liggen eitjes in het gras! 

Ik denk dat het de paashaas was… 

Een eitje hier. Een eitje daar. 

Dankje, paashaas. Tot volgend jaar! 

 

Zondag 16 april     Thuis 

De paasvakantie houdt natuurlijk vakantie, bezoekjes aan familie, spelen met vriendjes, … in. 
Ook de leiding is hiermee bezig tijdens deze twee weken. Geniet van jullie welverdiende verlof 
en we zien jullie graag terug na de paasvakantie! 

Er liggen eitjes in het gras! 

Ik denk dat het de paashaas was… 

Een eitje hier. Een eitje daar. 

Dankje, paashaas. Tot volgend jaar! 

 
 
Scoutsgroeten van jullie leiding! 
Lotte, Thaïs, Willem en Sam  
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Zondag 5 maart, techieken vergadering  . 09:45 - 12:15. Vloeiende 

 

Het is voor sommige van jullie de eerste keer, en voor de andere alweer lang geleden. 
Vandaag gaan we onze basis technieken nog eens opfrissen. Dus we gaan eens zien hoe goed 
jullie kunnen sjorren en hoe snel jullie het vuur aan krijgen. 
 
 

Zondag 12 maart,  Geen vergadering.  

 

Geen vergadering deze zondag, de leiding organiseert een cocktailparty en moet tot de vroege 
uurtjes gewerkt . Alles moet natuurlijk ook worden afgebroken en opgeruimd en dus mogen jullie 
lekker blijven liggen in jullie bed deze zondag! 
 

Zondag 19 maart, Paasbloemenverkoop 09:45 - 12:15. Vloeiende 

 

WOOEHOEEEWWW!!! Vandaag gaan we met heel de scouts onze beste verkoopskills bovenha-
len! Ben jij de nieuwe meesterverkoper van de scouts en verkoop je de meeste paasbloemen? 
Kom jezelf zeker bewijzen! 
 
 

Zondag 26 maart, Schattenzoektocht . 09:45 - 12:15. Vloeiende 

 

Samen zoeken we naar een schat die al decennia's kwijt is en wij met de welpen gaan de schat 
op zoeken en opgraven. Neem alvast jullie beste speurneus mee zodat we de schat zeker kun-
nen terug vinden. De leiding kijkt er alvast enorm naar uit, tot zondag ! 
 
 

Zondag 2 april, Groentenspel. 09:45 - 12:15. Vloeiende   

 
We spelen dit weekend een oud spel dat wij als leiding enorm graag deden vroeger, niets is klassieker 
dan het groentenspel. Het nest dat de meeste groenten kan verzamelen wint het spel,  Let op! : deze ver-
gadering gaat door in Den Uitlegger !  
(Adres uitlegger : Heidestraat-Zuid 157 2940 Kapellen)  
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Zondag 9 april, Geen vergadering vergadering.   

 

Paasvakantie is van start. Dit betekent dat de welpen kunnen genieten van een verdiende va-
kantie. Dit wil jammer genoeg zeggen dat er geen scoutsvergadering is vandaag.  
Prettige Pasen ! 
 

Zondag 16 april, Geen vergadering.  

 

De leiding gaat op teambuilding, en dit allemaal om nog beter leiding aan jullie te geven! We 
zien jullie graag volgende week terug! 

 
 
 
Stevige linker,  
De welpenleiding 
 

 

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

welpen@scoutsvloeiende.be! 
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Zondag 5 maart, Techniekenvergadering. 09:45 - 12:15. Vloei-

ende 

 

Tijdens deze vergadering gaan we onze scouts technieken wat versterken. Nu jullie al kunnen 
sjorren en vuur maken gaan we vandaag werken aan het lezen van kaarten en hoe je deze moet 
gebruiken. Dus vergeet zeker je wandelschoenen niet aan te doen! 

 

Zaterdag 12 maart,  Geen vergadering 

 

Vandaag is het geen vergadering want gisteren was het onze jaarlijkse super vette cocktailparty 
en heeft de leiding veel werk met alles op te ruimen. 

 

Zondag 19 maart, Paasbloemen. 09:45 - 12:15. Vloeiende 

 

WOOEHOEEEWWW!!! Vandaag gaan we met heel de scouts onze beste verkoopskills bovenha-
len! Ben jij de nieuwe meesterverkoper van de scouts en verkoop je de meeste paasbloemen? 
Kom jezelf zeker bewijzen! 

 

Zondag 26 maart, Sportvergadering. 09:45 - 12:15. Vloeiende 

 

Trek jullie sportiefste outfit maar aan want vandaag gaan we allerlei verschillende sporten be-
oefenen. Dit is natuurlijk niet alleen voetbal maar ook trefbal, rugby, handbal, ...  
We zullen zien wie van jullie de sportiefste jongverkenner is en welke sporten jullie het beste 
kunnen. 

 

Zondag 2 april, Wereldrecord Vergadering. 09:45 - 12:15. 

Vloeiende 

 

Er bestaan duizenden wereldrecords die kunnen gaan van om ter snelste een pizza eten tot de 
meeste eieren stapelen. Vandaag zullen we dus een aantal wereldrecords proberen verbreken. 
Als je zelf ideeën hebt over een record dat je denkt te kunnen verbreken zullen we dat vandaag 
ook testen. 
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Zondag 9 april, Geen vergadering.  

Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering want het is paasvakantie en dan is het tijd om 
de oma en de opa nog eens een zondagsbezoekje te brengen. 

 

Zondag 16 april, Geen vergadering.  

 

Ohnee weeral geen vergadering, waarom moet de leiding toch altijd op weekend gaan zonder ons 

  Wij moeten namelijk veel plannen voor het kamp daarom gaan wij op weekend!  

 

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

jongverkenners@scoutsvloeiende.be! 
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Zondag 5 maart, VVV vergadering. 09:45 - 12:15. Vloeiende 

Vandaag is het een speciale dag wie weet wat er gaat komen is het een drill vergadering of is 
het weer een techniekenvergadering. Wie kan het raden alles is mogelijk vandaag maar het is 
wel gewoon op de vloeiende te doen.  
 
 
 

Zondag 12 maart, Geen vergadering.  

Na een hele lange nacht cocktails staan te maken gaat de leiding er vandaag niet zijn. 
Vincent heeft heel de nacht aan het padje gestaan en Jef heeft heel de nacht moeten afwassen. 
Maar het was wel weer een heel legendarische editie van de cocktail party. 
 
 
 

Zondag 19 maart, Verrassingsvergadering . 09:45 - 12:15.  
?????????????????????????????????.........???????????? 

????????????????????????????????????????????????? 

??????????????????????????????????.............................. 
 
 
 

Zondag 26 maart, Hoogteparcour  Vergadering. 09:45 - 12:15. Vloei-
ende 

Vandaag gaan zoals echte scouts mannen klimmen in bomen en gaan we tussen de bomen slin-
geren zoals Tarzan. Dus zie maar dat je opgewarmd bent om te klimmen en te slingeren in de 
bomen.   
 
 

Zondag 2 april, Geen vergadering.  

Omdat jullie vorige vakantie met zoveel waren hebben we besloten dat we vandaag geen ver-
gadering gaan doen. dus met spijt in ons hart gaan we pas op 23 april terug verder met de bes-
te vergaderingen van de scouts. 
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Zondag 9 april, Geen vergadering.  

Vandaag is het spijtig genoeg geen vergadering omdat veel van jullie op reis zullen zijn of gewoon 
lekker thuis zitten te niksen Vincent en Jef gaan gewoon blijven doorwerken in deze perioden. 

 
 

Zondag 16 april, Geen vergadering.  

Goed nieuws het is nog maar een week tot de leukste vergaderingen ooit terug gaan beginnen. 
Maar daarvoor moeten we nog 7 nachtjes voor slapen. Maar niet getreurd de leiding mist jullie 
ook nog altijd en kunnen niet wachten tot je het volgende week is. 
 

 

 

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

verkenners@scoutsvloeiende.be! 
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Zondag 5 maart, Opbouw cocktailparty . 09:45 - 12:15. 

Vloeiende 

 

Volgende week is het zover: de 21ste editie van onze befaamde Cocktailparty. De leiding heeft het heel 
druk met opbouwen en allerlei andere voorbereidingen. Daarom vragen wij jullie help bij de opbouw. 
Deze voormiddag gaan we dus lekker klussen ! 
 
 

Zaterdag 11 maart,  Cocktailparty 

 

Vandaag is het eindelijk zover de Cocktailparty. Zoals reeds meegedeeld gaan we Op de Cocktail Par-
ty snacks voorzien en de vestiaire op ons nemen om zo nog wat extra centjes te verdienen voor ons 
kamp. Verder info zullen jullie krijgen in de whatsapp groep.  
 
 

Zondag 19 maart, Paasbloemen. 09:45 - 12:15. Vloeien-

de 

 
 

WOOEHOEEEWWW!!! Vandaag gaan we met heel de scouts onze beste verkoopskills bovenhalen! Ben jij 
de nieuwe meesterverkoper van de scouts en verkoop je de meeste paasbloemen? Kom jezelf zeker 
bewijzen! 
 

Zondag 26 maart, Gent-wevelgem (werken op koers) 

 

Vandaag is het nog eens werkendag ! We gaan met zen allen werken op Gent-Wevelgem. Smeer jullie 
armen en benen maar goed in zodat we heel veel centjes kunnen verdienen ! 
 

Zondag 2 april, Ronde van Vlaanderen (werken op 

koers) 

 

Vandaag is het de hoogmis van het Belgisch wielrennen; namelijk de Ronde Van Vlaanderen. Voor ons 
betekent dit echter een dag hard werken op de koers. Hopelijk kan er zoveel mogelijk man aanwezig 

zijn zodat we nog wat centjes kunnen bijverdienen voor ons kamp. 
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Zondag 9 april, Geen vergadering. 

 

Paasvakantie is van start. Dit betekent dat jullie kunnen genieten van een verdiende vakantie. Dit wil 
jammer genoeg zeggen dat er geen scoutsvergadering is vandaag.  
Prettig Pasen ! 
 

Zondag 16 april, Geen vergadering. 

 

De leiding gaat op teambuilding, en dit allemaal om nog beter leiding aan jullie te geven! We zien jullie 
graag volgende week terug! 
Ο Matthis παίρνει κάτι παραπάνω στην κατασκήνωση 

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

jins@scoutsvloeiende.be! 
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Eventjes een kleine terugblik naar het jongverkennerkamp 2022. 

Op deze foto’s zien we leider Florian zijn nacht opdracht voor zijn 

voortotem voltooien ! Dikke pluim voor onze Hartstochtelijke Eek-

hoorn.  

P.s zoek de synoniemen van hartstochtelijk op voor een betere ver-

klaring van de voortotem :) 
 

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

Enkele leuke wist je datjes …  

• Een slak kan drie jaar slapen 
• Aanstekers zijn eerder uitgevonden dan lucifers. 
• Flamingo’s krijgen hun kleur van carotenoïde kleurstoffen in hun eten, zoals algen en gar-

nalen.  
• Het meest gestolen boek uit openbare bibliotheken is de Guinness Book of Records. 
• Een Tsjechische stewardess heeft ooit een val van 10.000 meter overleefd. 
• Jaarlijks sterven meer mensen (150) door vallende kokosnoten dan door haaienbeten. 

 

Herfstontmoeting 

 

Jullie leiding gaat elk jaar op herfstontmoeting met andere leiding van heel Vlaanderen. 
Herfstontmoeting is het jaarlijkse weekeinde dat de start inluidt van een nieuw werkjaar bij 
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het vindt plaats tijdens het laatste weekend van augustus. Het 
nieuwe jaarkenteken met bijhorend thema wordt er ex-
tra in de verf gezet. Het weekend zelf is een aaneenscha-
keling van gezellig samenzijn, vormingsmomenten en 
workshops, shows en optredens. Het is een kampeer-
weekend, waarbij elke gouw zijn eigen kampeerstek 
heeft. Hierbij wordt vaak ook een imposante sjorring ge-
maakt door vrijwilligers van de gouw. De naam Herfstont-
moeting is afgeleid van Herfstmale(n) zoals HO vroeger 
genoemd werd. Het vond toen effectief plaats in de herfst 
en werd voor het eerst georganiseerd in 1946.  

 
 

The World Thinking Day  
 

Vorige week op 22 februari vierden alle scoutsen wereldwijd ‘World 
Thinking Day’. Dit is een dag van internationale vriendschap. Het is te-
vens een kans om stil te staan bij de kwesties die scouts in de wereld 
van vandaag bezighouden. Het is tevens de geboortedag van Baden Po-
well en zijn vrouw (de welbekende oprichter van scouting). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaarkenteken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouw_(scouting)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjorren_(scouting)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1946
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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! 


