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63ste  Scouts Vloeiende presenteert: 

Alle Vergaderingen van oktober—november 2020 

Eindelijk een nieuw scoutsjaar! De leiding ziet er 

alvast enorm naar uit! Hopelijk jullie ook! 

Tot zondag! 
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Algemeen Contact verhuur@scoutsvloeiende.be   

Algemeen contact verkenners@scoutsvloeiende.be   

Sam Van Lommel samvl@scoutsvloeiende.be 0479.12.79.85 

Victor Joao victor@scoutsvloeiende.be  0496.84.57.95  

Milan Campo milan@scoutsvloeiende.be 0486.13.33.35  

Algemeen contact  jongverkenners@scoutsvloeiende.be   

Servaas Descheemaeker servaas@scoutsvloeiende.be 0494.98.47.78  

Pieter Jongmans pieter@scoutsvloeiende.be  0468.25.84.52  

Jef Meynen jef@scoutsvloeiende.be 0485.75.27.73 

Algemeen contact  welpen@scoutsvloeiende.be   

Louis Lootens louis@scoutsvloeiende.be 0479.01.79.85  

Willem Manssens willem@scoutsvloeiende.be 0478.80.33.36  

Jonathan Vercauteren jonathan@scoutsvloeiende.be 0485.40.07.71  

Algemeen contact groepsleiding@scoutsvloeiende.be   

Sam Van Lommel samvl@scoutsvloeiende.be 0479.12.79.85 

Willem Manssens willem@scoutsvloeiende.be 0478.80.33.36 

Lenn Lambrechts lenn@scoutsvloeiende.be  0470.57.88.42  

Algemeen contact kapoenen@scoutsvloeiende.be   

Sam Van Gestel samvg@scoutsvloeiende.be  0471.59.63.04   

Lenn Lambrechts lenn@scoutsvloeiende.be  0470.57.88.42  

Daphnée Lesuisse daphne@gidsenkapellen.be 0484.55.46.55 

Yana Van der Vloet yana@gidsenkapellen.be 0471.45.64.06 

Laura Ortega laura@gidsenkapellen.be 0484.26.40.90 
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Meer Kampfoto’s? https://www.flickr.com/photos/scoutsvloeiendefotos/albums 

dasringen: 

Ook dit jaar verkopen we nog van onze gepersonaliseerde scouts-

dasringen! Als jij het ook beu bent om die knoop 10x per vergadering 

opnieuw te maken... Twijfel dan niet en koop zondag eentje voor 

slechts €5!  

Vanaf heden kan je de scouts steunen zonder nog maar 1€ kwijt te 

zijn! 

Via Trooper kan je bij online aankopen (bol.com, zalando, …) een 

percentage van het aankoopbedrag schenken aan onze vereni-

ging! Meer info:  

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/scoutsvloeiende 
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Meer Kampfoto’s? https://www.flickr.com/photos/scoutsvloeiendefotos/albums 

 Nieuw jaarthema: ‘T zal wel zijn! 

Welzijn bespreekbaar maken? ’ t Zal wel zijn! 

Met dit jaarthema willen we een hechte sfeer creëren, waarin iedereen zich thuis voelt en 
vertrouwen centraal staat. Zo bieden we aandacht aan gedachten of gevoelens die anders 
niet in de kijker staan. Niet goed in je vel zitten? We gaan het onderwerp niet uit de weg, en 
zorgen voor het welzijn van elke scouts of gids. Van kapoen tot jin, van de knuffelhoek tot 
het onbekende bos, elke bluts of buil is welkom. Zelfs als praten moeilijk gaat, biedt onze 
zwijgende schouder steun. Leiding laten we niet in de kou staan en wordt ondersteund om 
hiermee aan de slag te gaan.  We leven ons met volle overtuiging uit tijdens een spel en 
praten net zo goed de sterren van de hemel bij het kampvuur. 

Je even niet oké voelen? ‘t Zal wel zijn! 

Dat het leven niet altijd van een leien dakje loopt, is volkomen normaal. Als scouts en gid-
sen liggen we wel eens in de knoop met onszelf, of ploeteren we over hobbelwegen. Sa-
men delen we de mooie momenten, maar bieden we ook troost wanneer het even wat min-
der gaat. Scouting vormt een veilige haven, waar elke boot kan aanmeren, ook als hij wat 
geschaafd is. Leden en leiding timmeren samen aanlegsteigers en gooien op tijd een red-
dingsboei naar elkaar. De scouts is een plaats waar we durven vertellen dat het niet goed 
gaat en kunnen aangeven wat onze persoonlijke grenzen zijn. We durven onze rugzak 
even afgeven wanneer hij te zwaar wordt. Want scouting, da’s durven! 

Jezelf kunnen zijn? ‘t Zal wel zijn! 

We maken duidelijk dat het meer dan oké is om jezelf te zijn en je voluit te tonen, voor alles 
wat je bent en voelt. Iedereen heeft zijn eigen handleiding voor de bergen en dalen die we 
allemaal door trekken. De welp die ‘s ochtends vrolijk door het veld huppelt en tegen de 
middag geen blijf weet met zijn heimwee. Die ene jongverkenner die enthousiast meedoet 
met het themaspel, terwijl de anderen zich schamen. Of de stoere leidster die twijfelt aan 
haar eerste groepsspel. Met respect voor elkaar gaan we op verkenning en aarzelen we 
niet om ons binnenste grondplan in kaart te brengen en aan anderen te tonen. Onze 
scoutsgroep wordt een tweede thuis waar iedereen erbij kan en zichzelf kan zijn.  
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Meer Kampfoto’s? https://www.flickr.com/photos/scoutsvloeiendefotos/albums 

 Nieuw jaarthema: ‘T zal wel zijn! 

Er zijn voor elkaar? ’ t Zal wel zijn! 

Ook in het rumoer van de groep luisteren we naar elkaar en naar onszelf. We verleggen 
samen grenzen en weten dat het ook uitdagend kan zijn om even halt te houden. We bou-
wen samen aan scouting, een plaats waar we zorgen voor elkaar en waar we respect heb-
ben voor elke unieke ik, met een regenboog aan gevoelens. Zo vormt de groep een warm 
nest, waarin ruimte is voor zowel schouderklopjes als high fives, voor knipogen en knuffels. 
We blussen brandjes en gaan onvoorwaardelijk voor elkaar door het vuur gaan.   

Neen zeggen? ‘t Zal wel zijn! 

Je eigen kronkels, sluipwegen en grenzen kunnen aangeven is een troef, niet het minst 
omdat ze voor iedereen anders zijn. Net daarom willen we dit jaar onze kleurrijke gevoe-
lens in de verf zetten. Leiding staat klaar met dat gezond duwtje in de rug maar de keuze 
om nee te zeggen blijft voor handen. Nee zeggen is een tweerichtingsstraat, waarin ieder-
een zonder aandringen zijn bestemming bepaalt. Leiding en leden dragen samen bij aan 
het bewaren en respecteren van emotionele grenzen.  

‘t Zal wel zijn! 

Een jaarthema dat even uitdagend als relevant is. We gaan ermee aan de slag,  zoals 
steeds op en top scoutesk: met onbevangen speelsheid en onverslijtbare vriendschappen. 
Alle oplossingen gaan we onderweg niet vinden, misschien lopen we zelfs af en toe wat 
verloren. Samen bouwen we aan sterke fundamenten en verliezen we nooit de draagkracht 
van de leidingsploeg uit het oog. Oplappen, aansterken, of bijschaven: het belang van de 
groep, en iedereen die er deel van uitmaakt, staat voorop. Leiding biedt een luisterend oor, 
zorgt voor geborgenheid en af en toe wijze raad. Ook geven ze zelf aan wanneer het hun 
petje overstijgt. We staan nooit alleen en zijn elkaars vangnet waar nodig. Zo werken we 
vlijtig verder aan een wereld die beter is dan we haar gevonden hebben.  
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Beste ouders, leden, sympathisanten,... 

Het is zover, de start van alweer een nieuw scoutsjaar! Na een lange, welver-

diende onderbreking na de fantastische zomerkampen is het weer tijd om elke 

zondag een geweldige voormiddag te beleven. Dit jaar zal alles jammer genoeg 

wat beperkter verlopen vanwege dat verdraaide Coronavirus, maar alsnog ma-

ken we er het allerbeste van! 

We hebben dit jaar afscheid genomen van drie van goede vrienden: Vincent 

Lootens, Lotus Ides en Arne Bogaerts. Wij danken hen voor hun jarenlange 

inzet en wensen hen veel geluk in het verdere leven! 

Maar niet getreurd want de overblijvende leidingsploeg staat helemaal klaar 

om het nieuwe jaar fantastisch van start te laten gaan! 

Jammer genoeg kon dit jaar de pizzaslag niet doorgaan. Deze fantastische start 

was helaas niet haalbaar in deze tijden. Maar hopelijk kunnen we binnenkort 

terug onze spetterende evenementen organiseren! 

Wij wensen iedereen alvast een geweldig scoutsjaar toe, de leidingsploeg is he-

lemaal klaar om het beste van zichzelf te geven!  

 

Stevige linker 

De groepsleiding 

        Sam Van Lommel, Willem Manssens & Lenn Lambrechts 
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Lenn Lambrechts 

De leider die we als eerste dit 

scoutsjaar in de kijker zetten is 

niemand minder dan onze kers-

verse adjunct-groepsleider... 

Lenn Lambrechts! 

Deze Oprechte Beo studeert 

sinds dit jaar logistiek manage-

ment aan de KDG hogeschool. 

In zijn vrije tijd houdt hij zich 

bezig met het opbouwen van 

grote sportevenementen voor 

eleven sports. Samen met zijn 

geweldige grootmoeder haalt hij 

ook vaak de handen uit de mou-

wen om de scouts op te krikken.  

Bedankt Lenn en op nog vele 

scouteske jaren! 
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VOORWOORD 
Beste ouders en kapoentjes, LET OP! De vergaderingen voor de kapoenen gaan door op het ter-

rein van de GIDSEN gedurende het eerste ‘Toekske! Vanaf midden november zullen de ver-

gaderingen plaatsvinden op onze terreinen.  

Adres Gidsen: Akkerstraat 129, 2950 Kapellen. 

 

Zondag 4 oktober, Kennismakingsvergadering. 10:00 - 12:30. 

GIDSEN 
De eerste vergadering van het jaar en voor een aantal onder jullie de eerste scoutszondag… 

SPANNEND!! Vandaag maken we kennis met wat scouting allemaal inhoud, maar ook met el-

kaar. Ook gaan we leuke pleinspelen spelen. HUH? Pleinspelen, wat is dat? Daar komen jullie 

zondag allemaal achter. 

 

Zondag 11 oktober, Bosspel. 10:30-12:30. Park Kapellen 
Eindelijk is het zover! Vandaag vertrekken we op groot avontuur in het park van Kapellen. We 

spelen een supervet bosspel voor al onze scouty avonturiers! Waar zitten de echte durvers, de-

gene die tegen een stootje kunnen?! Zeker niet vergeten; stevige wandelschoenen en een re-

genjas! Afspraak om 10u30 in het park van Kapellen aan de ingang van de Sint-Jacobus Kerk! 

 

Zondag 18 oktober, Politie & Boeven. 10:00 - 12:30. GIDSEN 
HELP POLITIE!!! Er zijn een hele hoop boeven ontsnapt in Kapellen. De politie heeft jullie hulp 

nodig om deze te vangen! Trek je mooiste politieoutfit aan en kom ons helpen de boeven te 

vangen! Tot dan!  
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Zondag 25 oktober, Natuurwandeling. 10:30 - 12:30.  

UITLEGGER 
Vandaag gaan we de uitlegger verkennen! We gaan een coole wandeling maken door de loop-
graven en langs de bunkers. Vergeet zeker je leger kleren niet aan te trekken, want er staat veel 
te gebeuren en er wordt op jullie hulp gerekend. Ingang Heidestraat-zuid!  
 

Zaterdag 31 oktober, Halloween. 18:30 - 20:00. GIDSEN 
Deze avond staat in het teken van Halloween en we gaan er op los griezelen. Hopelijk zijn jullie 
dapper genoeg en laten jullie je niet doen. Ssidder en beef want deze tocht gaat waanzinnig 
spannend worden! 
Kom in thema en zie dat je zeker warm genoeg bent aangekleed en neem een fluohesje mee! 

 

Zondag 8 November, Herfstvakantie 
Vandaag kunnen we lekker goed uitslapen en genieten van onze laatste dag herfstvakantie 
daarom is het geen scouts!  

 

To Be Continued in het volgende ‘Toekske! 

 
Vanwege corona hebben we vaker vergaderingen op andere locaties en buiten zodat we zeker 

in onze eigen bubbel kunnen blijven. Maar wij kijken alvast uit naar een super Kapoenenjaar! 

Kusjes jullie kapoenenleiding 

Sam, Lenn, Laura, Yana en Daphné 

 

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

kapoenen@scoutsvloeiende.be! 
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Om een zo goed mogelijke spreiding in toestromende ouders en leden te realiseren, zullen de  

welpen dit jaar steeds vergadering hebben van 09:30—12:00. 

 

Zondag 4 oktober, 1 tegen allen vergadering. 09:30 - 12:00. 

Vloeiende  
 

Naar jaarlijkse gewoonte trappen we het scoutsjaar af met fantastische pleinspelen. Voetbal, rug-
by, dassenroof, dikke berta,... noem maar op, we zullen ze allemaal spelen op deze sportieve 
zondagmorgen. Smeer jullie benen al maar goed in, en kom met volle goesting! 
 
 
 

Zondag 11 oktober, Wie is de sportiefste welp?. 09:30 - 12:00. 

Vloeiende  

Wie o wie kroont zichzelf tot de sportiefste welp van 2020 ?? Dat gaan we deze vergadering bepa-
len. We zullen een waaier aan sporten  beoefenen, en wie weet ontdekken we wel een groot talent 
tussen onze welpen! Smeer jullie benen al maar in en wees goed uitgerust want er zal gezweet 
worden! Tot dan!  
 
 
 

Zondag 18 oktober, Laddercompetitie. 09:30-12:00. Vloeiende  
 

Tijd om nog eens een super leuk ladderspel te spelen!!! Maak jullie maar klaar! Wie zal er vanbo-
ven aan de top komen te staan? Wie zal er helemaal beneden staan? Wie wordt de koning of prins 
van het ladderspel? De winnaar krijgt misschien wel een beloning….  
 
 
 

Zondag 25 oktober, Het grote Bosspel vergadering. 09:45– 12:15. Uit-

legger 
 

Vandaag gaan we de bossen van “den Uitlegger” onveilig maken ! We gaan een    mega, gigantisch, 
fantastisch bosspel spelen. Doe je beste camouflage/leger kleren maar aan want jullie gaan het no-
dig hebben. We spreken af op het normale uur MAAR aan de hoofdingang van den Uitlegger, Hei-
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Om een zo goed mogelijke spreiding in toestromende ouders en leden te realiseren, zullen de  

welpen dit jaar steeds vergadering hebben van 09:30—12:00. 

 

 

Zaterdag 31 oktober, Halloweenvergadering. 18:00—20:00. Vloei-

ende 

 
Niet voor watjes, dit zegt genoeg. Het wordt griezelen! Bibber al maar uit jullie vel, want van-

daag komen de verschrikkelijkste spoken en monsters op bezoek! Er is maar één manier om je 

te beschermen tegen deze gruwelijke monsters, zelf een spook of monster zijn. Booeeeeeee....  
 

 

 

Zondag 7 november, Filmvergadering. 18:00 - 20:00. Vloeiende 
 
Joepieeee filmvergadering.Voor deze avondvergadering gaan we            een film zien in de loka-
len! Iedereen komt in MEGA COMFORTABELE KLEREN. Welke film we zien blijft natuurlijk nog 
een geheimpje ;) Wieweet krijg je wel iets lekkers hehe  
 

 

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

welpen@scoutsvloeiende.be! 
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Om een zo goed mogelijke spreiding qua toestromende ouders en leden te voorzien, zullen de 

vergaderingen van de Jongverkenners dit jaar steeds doorgaan van 10:00—12:30.  

 

Zondag 4 oktober, Techniekenvergadering. 10:00 - 12:30. 

Vloeiende 

 

Sjorren sjorren en nog is sjorren dat is wat wij gaan doen op de allereerste techniekenvergade-

ring van het jaar ! De eerstejaars gaan vandaag alles uit de kast moeten halen. Voor de oudere 

is het een perfect moment om hun technieken op te frissen.  

 

 

Zondag 11 oktober, Teamspelen. 10:00 - 12:30.  Vloeiende 

 

Nieuw of niet nieuw in de groep , maakt niet uit! vandaag gaan we er alles aan doen om jullie 

teamspirit te trainen. Teambal, Dikke bertha , Berlijnse muur … we doen het allemaal ! tot zon-

dag !  

 

 

 

Zondag 18 oktober, Kookvergadering. 10:00 - 12:30.  

Vloeiende 
 

We hebben al geleerd hoe we moeten sjorren, maar een vaardigheid die elke scout moet be-

zitten is natuurlijk ook koken! Niet alleen koken, maar ook het maken van een goed vuur is zeker 

een must! Je mag gerust een aansteker of lucifers meenemen.  
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Om een zo goed mogelijke spreiding qua toestromende ouders en leden te voorzien, zullen de 

vergaderingen van de Jongverkenners dit jaar steeds doorgaan van 10:00—12:30.  

 

 

Zondag 25 oktober, Pisquiz. 10:00 - 12:30.  Vloeiende 

 

Welke patrouille is de snuggerste van de tak. Dat willen we weten! Hoe gaan we dat bepalen? 

Met een quiz natuurlijk! Maar niet zomaar een quiz…  

 
 

 

ZATERDAG 31 oktober, Halloween.  Uur nog te bepalen.  

Vloeiende  
 

Heksenvingers,muizenstaarten,reuzen nagels,... Zorg voor de meest griezelige outfit van alle an-
dere jongverkenners. Deze avond is het de moment om iedereen is goed te laten verschrikken.  
 
 
 

Zondag 8 november, Groentenspel.  10:00 - 12:30. UITLEGGER  
 

YESYESYESYESYES!!! Tomaat , knoflook of prei? Kies maar goed wat je in de mond steekt , voor 

dat je het weet zit je te knabbelen op een lekker stukje knoflook :) Let op! : deze vergadering 

gaat door in Den Uitlegger ! (Adres uitlegger : Heidestraat-Zuid 157 2940 Kapellen)  

 
 

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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Om een zo goed mogelijke spreiding qua toestromende ouders en leden te voorzien, zullen de 

vergaderingen van de Verkenners dit jaar steeds doorgaan van 10:00—12:30.  

 

Zondag 4 oktober, Techniekenvergadering. 10:00 - 12:30. VLOEIENDE 

We vliegen er dit jaar meteen in met een goede ouderwetse sjorvergadering om te zien wat jul-

lie als kersverse verkenners al wel niet kunnen! Kunnen jullie alle knopen op het bord dat in het 

groot lokaal hangt? Of zijn er toch nog een aantal dingen die jullie kunnen leren van die oude 

zakken van een leiding? ;) 

 

 

Zondag 11 oktober, Pimp My Verkennerlokaal. 10:00 - 12:30. Vloeiende 

Het is tijd om het stoffige verkennerlokaal op orde te stellen en deftig in te richten! Vandaag 
maken we er onze ‘mancave’ van! Neem zeker wat rommel/inkleding mee als je denkt thuis 
wat te hebben liggen! 
 
 
 

Zondag 18 oktober, Kaartoefening. 10:00 - 12:30. Vloeiende 
 

Vandaag is het nog eens tijd om al je skills van het kaartlezen te laten zien. Wie is de grootste 
en beste Mercator van de groep? Wie leidt de groep in tourtjes rond de Vloeiende?? Door ver-
schillende soorten kaarten te kunnen lezen zal je het eindpunt vinden en wie weet wat daar te 
wachten staat... 
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Om een zo goed mogelijke spreiding qua toestromende ouders en leden te voorzien, zullen de 

vergaderingen van de Verkenners dit jaar steeds doorgaan van 10:00—12:30.  

 

Zondag 25 oktober, Kookvergadering. 10:00 - 13:00. Vloeiende (1 euro 

cash meenemen!) 
 
Vandaag gaan we jullie kooktalenten testen! Ben jij de next Gordon Ramsey of eerder de Mister 
Bean in de keuken? Dit is dé vergadering om dat te tonen of juist bij te leren van de rest. Vraag 
ook aan je ouders heel lief of ze een euro kunnen missen om die arme verkennertjes te voeden 
zodat we de beste ingrediënten kunnen inkopen. 
 
 
 

Zaterdag 31 oktober, Halloween. Info volgt. Vloeiende 
 

Het spookt vanavond over de hele wereld. Maar nergens is het zo eng en grimmig als op de 
donkere terreinen van de Vloeiende! Zeker niet met al die griezels die rondlopen! Verkleed je 
zeker zo eng mogelijk, want vanavond griezelen wij de jongere takken! Meer info over het uur 
volgt nog! 

 
 
 

Zondag 8 november, Pleinspelen. 10:00 - 12:30. Vloeiende 
 

Tijd om jullie er nog eens aan te herinneren dat jullie echte scouts zijn, vandaag spelen we na-
melijk lekker ouderwetse pleinspelen! 
De meesten onder jullie kennen dit concept wel! 
 
 

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

Hier boven zien we de ‘gekke’ foto variant van de groepsfoto 

op het groepskamp 2020 in Houffalize. 

 

Zie jij de verschillen met de groepsfoto die op de cover van 

dit ‘Toekske staat?! 
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Politiek! 

Wist je dat… België nog steeds het record heeft als 

het om aantal dagen zonder regering gaat. Van 13 

Juni 2010 tot 6 December 2011, in totaal dus 541 da-

gen heeft ons land nodig gehad om een regering te 

vormen. Wie van jullie het nieuws een beetje volgt 

weet dat het ook deze keer weer een eeuwigheid 

duurt om een nieuwe regering te vormen. Kun-

nen   we ons eigen record verbreken ??  

Langste tenniswedstrijd ooit: 

De langste tenniswedstrijd ooit duurde maar liefst 11 uur en 

5 minuten. Deze werd gespeeld op wimbledon in 2010, tus-

sen Isner en Mahut. Deze tijdspanne van 11 uur komt over-

een met ongeveer 4 scoutsvergaderingen aan één stuk. Wat 

een straffe prestatie van deze mannen !!  

 

Langste wandelroute ter wereld 

De langste wandelroute ter wereld is de trans canada trail in het zuiden van canada. met 

16.800 kilometer is de Trans Canada Trail niet zomaar een ommetje. Pfffff: 840 dagen wande-

len. De canadezen hebben eigenlijk wel een beetje vals gespeeld want de route bestaat uit 

verschillende wandelroutes, die ze aan elkaar hebben geplakt. Misschien moeten we onze ver-

kenners deze route eens laten afwandelen, om te controleren of deze wel degelijk zo lang is 

als de Canadezen beweren.  
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Woordzoeker 

Alle onderstaande woorden zitten 

horizontaal , verticaal  of diagonaal  verstopt in de puzzel. 

Streep ze door en maak van de overgebleven letters het puzzelwoord. 
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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! 



 22 

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 kapoenentrui 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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