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63ste  Scouts Vloeiende presenteert: 

Alle Vergaderingen van november—januari 2022 

Bekijk zeker onze nieuwe webshop stamhoofd 

waar je uw scoutskleding kunt bestellen! 

Meer info @”in de kijker”! 



 2 

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 

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

vloeiende-webshop 

https://shop.stamhoofd.be/63ste-scouts-vloeiende-vloeiende-webshop
https://shop.stamhoofd.be/63ste-scouts-vloeiende-vloeiende-webshop
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Lid van de Dag 
Seppe Boone 

Wat is je naam en in welke tak zit je momenteel?  
Mijn naam is Seppe Boone, en ik zit momenteel bij de 

jins! 
Hoe ben je op de Vloeiende terechtgekomen? 
Via iemand die op het bedrijf van mijn papa werkte, 

die vertelde dat er een leuke scouts in de buurt was 

en dit misschien iets voor mij was. 
Hoelang ben je al op de  Vloeiende aanwezig? 

Dit is nu mijn 6de jaar, ik heb het net nog nageteld met Thomas! 
Beschrijf jezelf in 2 woorden. 
Dat is een moeilijke vraag… 

Mijn totem is Begeleidende Berner sennenhond, de eigenschappen hiervan zijn eigen-

wijs en vrijgevochten, deze zou ik dus al zeker durven nemen. Ook zou ik mezelf en-

thousiast noemen! 

Welke tak vond je tot nu toe het leukste en waarom ? 
Toch wel het huidige jinjaar, we zijn wat vrijer en doen meer leuke dingen!  

Heb je ambities om ons leidingsteam te versterken na de jins en aan welke tak zou je 

het liefste leiding geven? 
Uiteraard! Ik zou het liefste leiding geven aan de jong-verkenners. Ik houd ervan 

met technieken bezig te zijn en dit dus ook aan te leren aan anderen. 
Welke (ex-)leider vind je de leukste die je al gehad hebt? 
Goh…Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ik denk Sam van Lommel! 
Ga je liever op weekend of op kamp? 
Op kamp! Zeker op buitenlands kamp gaan doe ik graag! 
Wat is je beste herinnering tot nu toe aan onze scouts? 

Mijn eerste totemisatie! Ik vond de opdrachten hiervan zeer leuk! Als dagopdracht 

moest ik een 8080 uit Star Wars nabouwen, en dit vond ik persoonlijk echt goed ge-

lukt! En als nachtopdracht moest ik een natuurgids maken. 
Waarom is de Vloeiende de beste scouts van België en omstreken? 
Dat is een domme vraag… We zijn een jongensscouts vol vriendschap en waar altijd een 

goede sfeer hangt! We zijn wat kleiner en dus ook wat gezelliger dan de rest! 
Wat zou je graag nog doen met de scouts? 
Ik zou graag iets groot bouwen samen met de groep, ik houd van technieken dus dit 

lijkt me echt leuk! 
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Beste ouders, leden, sympathisanten,… 

 

Het scoutsjaar is ondertussen weer al enkele maanden ver 

en er is wederom al van alles  gebeurd. We hebben het jaar 

goed ingezet met een record aantal inschrijvingen voor de 

pizzaslag, alsook met een geslaagde openspeldag! 

 

Onze jins hebben ook al aantal zeer succesvolle acties ge-

had zoals het Bal van de Burgemeester en de Halloween-

tocht in kapellen. En vergeet zeker ook niet onze heerlijke 

jinwijnen te bestellen voor aan de kersttafel.  

 

De meeste takken gaan dit toekske hun eerste weekend van 

het jaar hebben. De kapoenen en welpen blijven voor dit 

weekend op onze eigen terreinen maar de jongverkenners 

en de verkenners gaan het iets verder zoeken. Meer info 

krijgt u via mail. 

 

Volgend jaar hebben we ook weer enkele topacties ge-

pland zoals  Vloeiende Vraagt en de COCKTAILPARTY. De 

quiz zal plaatsvinden op 11 februari en de cocktailparty op 

11 maart dus zeker allemaal komen. Volg onze facebook en 

instagram pagina voor meer informatie. 

 

Stevige linker 

De groepsleiding 

       Willem Manssens, Lenn Lambrechts & Louis Lootens 
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Florian Van Bockstaele 
De tweede leiding van de dag dit jaar is Florian Van Bockstaele (Hartstochtelijke Eek-

hoorn) 
 

 

Wat is je naam en aan welke tak geef je leiding? 

Mijn naam is Florian momenteel geef ik leiding 

aan de bangelijk toffe jongverkenners! 

Hoelang ben je al op de  Vloeiende aanwezig? 

Dit is mijn 2de jaar op de vloeiende hiervoor heb ik 

altijd in de scouts gezeten vanaf mijn 1ste jaar ka-

poenen op scouts 62 in Schoten. 

Hoe ben je op de Vloeiende terechtgekomen? 

Ik ben via leider Jef in de vloeiende gekomen, hij 

was me aan het vertellen dat er een leidingste-

kort was en ik had heimwee naar de scouts dus 

had ik op die moment besloten om leiding te wor-

den op de vloeiende. 

Beschrijf jezelf in 3 woorden. 

Dat is een lastige vraag maar ik zou mezelf wel 

zelfstandig durven noemen. Mijn totem die ik vo-

rig jaar kreeg van de medeleiding staat dat ik 

gedreven en passioneel ben. Daar kan ik me ook 

volledig in vinden. 

Ga je liever op weekend of op kamp? 

Ik ga liever op kamp, ik hou echt van een kamp voorbereiden alsook van de toffe dagen die ik 

samen kan delen met de leden. Een beetje lachen beetje zwanzen samen met hun en de vrij-

heid die je hebt om zo even weg te zijn van mijn ouders vind ik geweldig. 

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

Ongetwijfeld het kamp vorig jaar in Leopoldsburg. Ik heb daar zo hard genoten van alle klei-

ne dingen. Alleen jammer dat ik op het kamp een verkoudheid had maar dat heeft me niet 

tegengehouden er een bangelijk kamp van te maken samen met de leden. 

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

Komende van een andere scouts kan ik zeggen dat de sfeer op de Vloeiende heel verschillend is 

met andere scoutsgroepen. Er hangt een veel hechtere band tussen leden en leiding alles 

voelt meer als een grote groep in plaats van allemaal kleine groepjes. 

Wat zou je graag nog doen met de scouts? 

Ik zou heel graag een jaar leiding willen geven aan de jins of op buitenlands kamp gaan met 

de verkenners. Dit lijkt me een heel aparte belevenis. 
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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 13 November Vloeiende 9:45-12:15  
Ohnee! Wij hebben telefoon gekregen van Nemo: Dory is vermist! Ergens in de grote, diepblauwe 
oceaan is Dory verdwaald en helemaal alleen. Maar jij kan ze helpen! Kom deze vergadering mee 
speuren naar Dory en ontrafel het mysterie. Let’s find Dory! 
 

Zondag 20 November Vloeiende 9:45-12:15  
Ben jij de snelste? De sterkste? De lenigste? Dat zullen we vandaag te weten komen want het is 
Olympische spelen vergadering. Trek je sportschoenen en zweetbandjes aan en laat zien dat jij de 
sportiefste kapoen bent!  
 
 

Zondag 27 November Vloeiende 9:45-12:15  
Kasper en Kris, de tweelingbroer-koeien, hebben geen vlekken, maar ze zouden er zo graag willen! 
Die krijg je natuurlijk niet zomaar… je moet ze verdienen! Kasper en Kris zullen zich dus als koeien 
moeten bewijzen. Kunnen wij hen daarbij niet helpen zodat ze hun vlekken sneller verdienen? 
Let’s koe it! 
 
 

Zaterdag 3-4 December WEEKEND 17:00-12:15  
JOEPPIEE! We gaan op weekend op de Vloeiende. Volgens de traditie houden we het eerste ka-
poenenweekend op de terreinen van de Vloeiende. Het eerste weekend zal van zaterdag tot zon-
dag plaatsvinden met één nacht slapen. Verdere info zal volgen via een mail!  
 
 

Zondag 11 December Park Brasschaat 9:30-12:00  
Jammer genoeg kunnen we dit jaar niet gaan schaatsen, maar we gaan wel iets anders leuk doen, 
namelijk ROLSCHAATSEN!! Smeer je benen maar in, haal die beschermers nog eens boven, oefen 
je evenwicht goed en kom vandaag naar het park van Brasschaat! Verdere informatie volgt nog. 
LET OP! De vergadering start om 9u30 en eindigt op 12u00.  
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Zondag 18 December Vloeiende 9:45-12:15  
AANDACHT aan alle zoetebekjes! Koekjes uit de winkel zijn maar saai… Daarom gaan wij onze 
eigen kerstkoekjes versieren! Er zijn geen grenzen, laat je fantasie de vrije loop en kom vandaag 
mee de heerlijkste zoete kunstwerkjes maken. Ruik je ze al?  

 

Zondag 25 December Geen vergadering 

Het is zover, eindelijk Kerstmis! Buiken goed volproppen en lekker uitslapen, tot binnen twee 
weken.  

 
 

Zondag 1 Januari Geen vergadering 

10 … 9 … 8 … 7 … 6 … 5 … 3 … 2 … 1 … GELUKKIG NIEUWJAAR!!!! En daar gaat je eerste voorne-
men al, oplettendheid… Want jij hebt juist niet gemerkt dat er geen ‘4’ staat in het aftellen! Ho-
pelijk hebben jullie al enorm genoten van het fantastische feest en hebben jullie al veel nieuw-
jaarsbrieven voorgelezen. Wij zijn in ieder geval ook nog volop aan het genieten dus het is deze 
week nog geen vergadering. We zien jullie dik, rond en gezond terug volgende vergadering!  

 
Scoutsgroeten van jullie leiding! 
Lotte, Thaïs, Willem en Sam  
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Zondag 13 November, bosspel vergadering  . 10:00 - 12:30. Uitleg-
ger 

 
Vandaag gaan we de bossen van de Uitlegger weer onveilig maken! We gaan dan ook een super fantas-
tisch bosspel spelen. Doe al zeker je beste camouflagekledij maar aan want jullie gaan het nodig hebben. 
We spreken af om 10 uur aan de hoofdingang van de Uitlegger, Heidestraat-zuid. 
 
 

Vrijdag 18-19-20 November, Eerste Welpenweekend . 09:45 - 12:15. 
Vloeiende 

 
Het eerste weekend van het jaar is een feit. Wat we zeker al kunnen vertellen is dat het weekend bij ons 
op de scouts zal plaatsvinden. Meer informatie volgt nog. De leiding kijkt er alvast naar uit !! 
 
 

Zondag 27 November, Wk-vergadering . 09:45 - 12:15. Vloeiende 

 
Het WK in Qatar is van start en wij hopen natuurlijk dat de Belgen wereldkampioen worden of worden het 
toch de Hollanders ? Samen maken we een pronostiek van het Wk 2022! 
 
 

Zondag 4 December , Sinterklaas vergadering. 09:45 - 12:15. Vloei-
ende 

 
Hij komt, hij komt…. Vandaag komen Sinterklaas en roetpiet op bezoek op de Vloeiende. Zijn de welpen 
allemaal braaf geweest of gaan jullie niet terug in de zak mee naar Spanje ? 
 
 

Zondag  11 December, Herfst vergadering. 09:45 - 12:15. Vloeiende 

 
Brrrr koud het is weer herfst terug koud weer in ons Belgenlandje.Trek jullie wandelschoenen al maar aan 
want wij gaan op stap! De bomen beginnen stilletjes aan kaal te worden... dus wordt het nog eens tijd voor 
een mooie herfstwandeling!  
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Zondag 18 December, Gezelschapspelletjes vergadering  . 09:45 - 
12:15. Vloeiende 

 
Verover jij de wereld in Risk?  Wie heeft de meeste straten bij Monopoly? Wie ontrafeld het plot en ont-
dekt de moordenaar in Cluedo? Hier komen we allemaal achter bij deze bordspelvergadering! Het is 
weer eens wat anders, naar daarom niet minder plezant! Neem zeker je favoriete bordspel mee. 

Zondag 25 December, Geen vergadering! 

 
Merry Christmas!!! De welpenleiding wenst jullie een fijne kerst! Geniet vandaag van al het lekkers en 
alle cadeautjes die jullie in ontvangst mogen nemen! We zien jullie graag na de vakantie terug vol goe-
de moed en met volle buiken! 

Zondag 1 Januari, Geen vergadering! 

 
Gelukkig nieuwjaar! We wensen iedereen een prettig jaar toe vol leuke scoutsmomenten en vriend-
schappen! Tot volgende week! 

 
 
 
Stevige linker,  
De welpenleiding 
 

 

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

welpen@scoutsvloeiende.be! 
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Zondag 13 november, highlandgames 09:45 - 12:15. 

Vloeiende 
 

Madainn mhath, An-Diugh tha sinn a’dol a dheanamh na fior gheamannan Gaidhealach. 
Cuir ort am feileadh agad agus dearbhaich gur tusa an cluicheadair as fhearr. Voor de echte 
schotten onder ons jullie weten wat we gaan doen! Voor de rest wordt het dus een verrassing!! 
 
 

Zondag 18-20 november, scoutsweekend 

 

Eindelijk weekend!!! Kijken jullie allemaal uit naar een super epic zot survivalweekend? Wij wel! 
Wij zien je daar   
 
 

Zondag 27 november, Bosspel 09:45 - 12:15. Kattekesberg 

 

Vandaag gaan we de kattekesberg onveilig maken met het leukste en coolste bosspel ooit. Zorg 
maar dat je in vorm en ultra gefocust bent want zoals met een echt bosspel is het met veel lo-
pen, kampen bouwen en hyperactieve boemannen! 

 

ADRES: HENRILEI 89 , 2930 BRASSCHAAT 
 
 

Zondag 4 december, Sinterklaasvergadering 09:45 - 12:15. 

Vloeiende 

 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan , hij brengt ons Sint-nicolaas  , ik zie hem al 
staan ! De Sint is weer in het land ! En hij ziet jullie zooo graag dat hij persoonlijk een bezoekje 
komt brengen aan de scouts. Dus wees maar braaf Jv’s ! 
 
 

Zondag 11 december, Pisquiz 09:45 – 12:15. Vloeiende 
 

Heb jij de grootste blaas van alle jongverkenners? Als je denkt moet je jezelf maar komen 
bewijzen op onze vette pisquiz waar dat pissen niet toegestaan is. 
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Vrijdag 16 december, Kerstvergadering 19:00 – 21:30. 

Vloeiende 

 

We wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas and a happy new year! Vandaag 
vieren we alvast kerstmis! Zeker komen want de leiding brengt een cadeautje mee voor elk van 
jullie! 

 
 

Zondag 25 december, Geen vergadering 

 

Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering want de leiding is druk in de weer helemaal in 
het verre antartica met de pinguins een bangelijk kerstfeest te bouwen! 

 
 

Zondag 1 januari, Geen vergadering 

 

Gelukkig nieuwjaar!!! Vandaag is het geen vergadering want de leiding moet alle confetti 
opruimen die is afgeschoten om het starten van het nieuwe jaar te vieren! 

 

 

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

jongverkenners@scoutsvloeiende.be! 
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Zondag 13 November, Fixer vergadering  . 09:45 - 12:15. Vloeiende 

Grieten grieten grieten grieten grieten Grieten grieten grieten grieten grieten Grieten grieten 
grieten grieten grieten Grieten grieten grieten grieten grieten Grieten grieten grieten grieten 
grieten Grieten grieten grieten grieten grieten Grieten grieten grieten grieten grieten 

 
 

Vrijdag 18-19-20 November, WEEKEND 

 
Lieve lieve kinderen , ook dit jaar gaan we weer op weekend , en zoals altijd zeg ik dan  

 
Meer info volgt :) 

 
 

Zondag 27 November, Stadsspel . 09:45 - 16:00. Station Kapellen 

 

Aaaantttweiirpeee wordt onveilig. Gelieve met de fiets te komen aub, en uw charmeer skillz 
boven te halen want dit zal je nodig hebben 

 
 

Zondag 4 December , Sinterklaas vergadering. 09:45 - 12:15. Vloeien-
de 

Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie tikt daar zachtjes tegen 't 
raam, 't Is Jef zeker, die verdwaalt is zeker, ik zal eens even vragen naar zijn naam. Sint Nico-
laas, Sint Nicolaas, brengt ons vanavond een bezoek, en strooit dan wat lekkers, in de één of 
andere hoek.  

 

Vrijdag 09 December, Gamenight 19:00-21:00. Vloeiende 

Vandaag gaan we zien wie de echte game champion is in gamen(sws de leiding) we nemen het 
op in een tornooi in diverse spelletjes en op verschillende gameconsoles. 
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Vrijdag 16 december, Leider’s wintersLaap Vergadering  . 09:45 - 12:15. 
Vloeiende 

Vandaag is de leiding heel mooi na weer een heel lange week te werken daarom doen we het 
rustig aan met wat slaapzakspelletjes dus vergeet zeker niet jullie slaapzakken mee te brengen. 

 

Zondag 25 December, Geen vergadering 

Vandaag is het spijtig genoeg geen vergadering want we zitten allemaal te wachten op de pakjes 
rond de kerstboom en we hebben geprobeerd de kerstman op heterdaad te betrappen maar het 
is weeral niet gelukt. 

 

Zondag 1 Januari, Geen vergadering 

Vandaag zijn we het nieuwe jaar ingegaan de leiding heeft nog wat tijd nodig na al het gisteren en 
van al het mooie vuurwerk te zien. 

 

 

 

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

verkenners@scoutsvloeiende.be! 
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Zondag 13 November, Huis aan huis verkoop  . 09:45 - 

12:15. Vloeiende 

 

Aangezien het WK dichter en dichter bij komt gaan we vandaag nog eens onze verkoopskills boven-

halen en rode duivels kits verkopen!  
 
 

Zondag 20 November, Landen Presentaties.  09:45 - 

12:15.  Vloeiende 

 

Ja hoor vandaag is de langverwachte dag aangebroken, we gaan het land voor onze jinreis kiezen ! 

We gaan allemaal een land voorstellen en achteraf beslissen welk land het wordt.  
 
 

Zondag 27 November, België- Canada . 19:00 . 

Vloeiende 

 

Vanavond spelen de Belgen hun tweede groepsmatch tegen Canada, die willen we uiteraard niet mis-

sen. De leiding nodigt jullie graag uit om samen met ons naar de match te kijken. (Verdere info via 

what’s app groep). 
 
 

Zondag 4 December , Sinterklaas vergadering + 

actie. 09:45 - 12:15. Vloeiende 

 

Dag sinterklaasje, daag, daag, daag Roet piet !! Dit weekend staat helemaal in thema van onze heilige 

sint die op bezoek komt ! Jullie worden zondagochtend eerst op de vloeiende verwacht om de sint te 

verwelkomen, daarna gaan we naar onze actie in hoogboom (meer info via what’s app groep).  
 
 

Zondag  11 December, Golfrace. 09:45 - 12:15. 

Vloeiende 

 

Vandaag gaan we de officiële golfrace houden door kapellen! Welk team het golfballetje het snelste 

van punt A naar punt B krijgt is gewonnen. Het winnende team mag kiezen wat wij volgende week 

eten. 
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Vrijdag 16 December, Kookvergadering   . 19:00 - ….. 

Vloeiende 

 
Het is alweer de laatste vergadering van het jaar. Daarom gaan we gezellig samen koken want er is 
niets leuker dan samen eten en terugdenken aan de beste herinneringen van 2022! Je mag altijd een 
aperitief hapje en drankje meenemen van thuis de leiding zorgt voor de rest. 
Zondag 25 December, Geen vergadering 

 

Eerste kerstdag ! De leiding wenst jullie fijne feestdagen toe. Vandaag is het dan ook geen verga-

dering. Geniet van de grote cadeaus! 

Zondag 1 Januari, Geen vergadering! 

 

Gelukkig nieuwjaar! We wensen iedereen een prettig jaar toe. Vandaag is het uiteraard geen verga-

dering.  

 

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

jins@scoutsvloeiende.be! 
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Nu dat Halloween gepasseerd is Sinterklaas weer in aantocht ! , Op 

deze foto zien we de lieve heer Sinterklaas uit zijn boek voorlezen. 

Zijn jullie dit jaar ook nog even flink als vorig jaar?  

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

Weet je waarom een scout zijn pink gebruikt bij het geven 
van een handdruk ? 

De gekruiste pinken zouden uit de oorlog komen. door je pink 
naar beneden te houden kon je voelen of de ander ook een 
scout was zonder dat dit opviel. 2 gekruiste pinken wou zeg-
gen scout, als de ander zijn pink niet liet zakken, dan voelde hij 
dat ook niet en wist je dat het geen scout was. toen zou wel de 
rechterhand gebruikt worden aangezien de linker teveel op-
viel. 

De beloftegroet 
De beloftegroet, waarbij je je rechterhand opsteekt met drie gestrekte vingers 
en je duim over je pink plaatst is een symbolisch gebaar. De drie vingers staan 
symbool voor de beloften: de beloften tegenover "jezelf", de "andere" en de 
"wereld". De duim over de pink heeft als betekenis dat de sterkere de zwakke-
re zal beschermen. 

 
Sinterklaasweetjes 

Omdat de Sint bijna in het land is en hij  heel binnenkort ook langs komt op de Vloeiende, is 
het tijd voor een paar weetjes over de Sint! 

• Sinterklaas is rond 270/280 na Christus geboren. Voor zijn leeftijd ziet de beste man er 
nog behoorlijk goed uit! 

• Het oudste sinterklaasliedje is 'Zie de maan schijnt door de bomen'. Dit liedje komt uit 
1843. 

• De kleding van Sinterklaas is voornamelijk gebaseerd op de kleding van de bisschop, al 
zijn de twee goed van elkaar te onderscheiden. 

• Sinterklaas draagt op zijn hoofd een rode mijter. Op de mijter staat meestal een kruis. 
Aan dit kruis kan je de christelijke achtergrond van Sinterklaas goed zien. Soms geeft men 
de voorkeur voor een neutralere mijter, dan staat er geen kruis op maar een andere ver-
siering (zoals een grote S).  
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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! 


