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63ste  Scouts Vloeiende presenteert: 

Alle Vergaderingen van oktober—november 2019 

Eindelijk een nieuw scoutsjaar! Met veel nieuwe en 

enthousiaste leiding!  

Wij zien alvast uit naar een top jaar! 
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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  
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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!  
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Meer Kampfoto’s? https://www.flickr.com/photos/scoutsvloeiendefotos/albums 

 Nieuw jaarthema: scoutmoedig 

Op Verkenning! 

Scouts gaan graag op verkenning. En onderweg naar een nieuw avontuur kan je een blau-
we plek oplopen. Dat is waar scouting voor staat: een plek waar je mag vallen en anderen 
je helpen opstaan. Waar mislukken niet falen is, maar een nieuwe ervaring betekent. Een 
leerkans. 

Scoutsspelen zitten vol risico. Verantwoord risico. Zo leer je gevaar inschatten en grenzen 
ontdekken. Door te verdwalen, ontdek je nieuwe wegen en nieuwe plekken. 

Maar het hoeft niet ver te zijn. Een jonggiver die in zijn beste Frans vraagt of hij zijn drink-
bus mag vullen bij Madame of Monsieur. Samen met de kapoenen op weg in het donker. 
Of de akaqueeste naar het absolute middelpunt van jouw gemeente. 

Durven niet durven! 

Durf! En durf toegeven dat je niet durft. Ook dat vraagt moed. En wat voor de één span-
nend is, is voor de ander een fluitje van een cent.  Samen een uitdaging aangaan met res-
pect voor iedereen, ook dat is scoutmoedig. 

Een moedige scout durft ook vragen stellen. Is het overgangsritueel traditie of kies je be-
wust? Niet zomaar marshmellows smelten boven een vuurtje bij de kapoenen, maar om 
veilig kennis te maken met vuur. Geen onmogelijke en vettige totemproef, maar erkenning 
geven voor hun talenten. 

Tonen wie we zijn! 

Scoutmoedig zijn, betekent ook tonen wie we zijn: Scouts en Gidsen, trots op ons uniform 
en waar we voor staan.  We zijn zichtbaar in onze eigen buurt, durven onze mond open-
doen en een standpunt innemen. 

Maar we durven ook luisteren naar ouders en buurtbewoners: zowel naar hun bezorgdhe-

den als hun complimenten. Soms graag gezien, soms in het midden van de storm. Wie 

scoutmoedig kiest, blijft sterk staan.   
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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. Dat doen we dit jaar met een seri-

eus vernieuwde leidingsploeg. Vijf van onze meest dierbare leiders zijn op pen-

sioen gegaan na een enorm groot en jarenlang engagement voor onze scouts, 

een welgemeende merci daarvoor!  

Maar niet getreurd want een nieuwe generatie jonge leiders staat te wachten 

om er een spetterend jaar van te maken. Dit gecombineerd met de overgebleven 

oudere leiding, dat zal vuurwerk geven! 

Traditioneel hebben we alweer 2 geslaagde evenementen achter de rug. Op de 

overgang was te zien wat voor een stoere en avontuurlijke leden wij hebben op 

onze scouts. De openspeldag en pizzaslag van vorige week waren een enorm 

succes, ondanks het slechte weer. Dankjewel voor de massale opkomst!  

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 & Vincent Lootens 
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Lotus Ides 

Leider van de dag vandaag is 

niemand minder dan Lotus. 

Nooit in de scouts gezeten, 

maar durfde toch het engage-

ment van scoutsleider aan, 

straf! Deze “hooghartige ha-

madryas” begint ondertussen 

al aan zijn 4e jaar als leider bij 

ons en doet dat dit jaar als 

takleider van de welpen. 

Naast de scouts studeert Lo-

tus integrale veiligheid, dat 

komt heel goed van pas als 

scoutsleider! Hij zit ook nog 

eens in het jeugdhuis “Zwarte 

paula” in Kapellen, wat een ge-

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

rein van de Vloeiende, tenzij anders vermeld! De vergaderingen duren van 09:45 uur tot 

12:15 uur.  

 

Zondag 6 oktober, Groot Gidsen Spel. 10:00 - 12:30. Uitlegger 
Zoals elk jaar organiseren de Gidsen een groot spel met de hele gidsen-scouts! Ook onze  

kapoentjes mogen hier meedoen! We zullen die meisjes eens laten zien hoe echte kapoenen 

spelletjes spelen! We spreken af aan de ingang van de uitlegger aan de Heidestraat-Zuid. 

 

Zondag 13 oktober, één tegen allen. 09:45-12:15. Vloeiende 
Vandaag gaan we testen of jullie wel echt een hechte groep zijn. We hebben met de leiding een 

lijst van opdrachten die jullie binnen een bepaalde tijd zullen moeten vervullen, hopelijk lukt dit 

want dan mogen jullie de leiding uitdagen....  Anders is het andersom ;) 

Zondag 20 oktober, Pleinspelen. 09:45-12:15. Vloeiende 
Als je aan de scouts denkt, denk je aan leuke pleinspelen. Vandaag gaan we jullie al deze spellen 

aanleren zodat jullie een perfecte scoutscarrière tegemoet gaan!  

Zondag 27 oktober, Halloween. 09:45-12:15. Vloeiende 

Vandaag houden we een Halloweenvergadering. We gaan lekker samen griezelen dus jullie mo-
gen je allemaal verkleden in een eng monstertje of een bloeddorstige vampier.  

Zondag 3 november, Gidsen vs Vloeiende . 09:45-12:15.  

Vloeiende 
Omdat wij met twee groepen samenzitten, gaan we eens testen welk geslacht nu ECHT het 
sterkste is. We doen de grote Gidsen VS Vloeiende spelen. Allen komen is de boodschap!!  
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Zondag 10 november 10:00 – 12;30, Herfstwandeling, Mastenbos 
Het is morgen wapenstilstand. Er zijn veel soldaatjes die gevochten hebben in de oorlog. Van-
daag gaan we een wandeling maken in het Mastenbos om die soldaatjes te herdenken. (We 
spreken af aan de ingang bij: Oude Galgenstraat thv nr 65 ) 
 

Zat. 16—Zon. 17 november, WEEKEND. Geheim! 
Dit is ons aller eerste weekend van het jaar! We gaan er een enorm gezellig nachtje van maken. 
Al de verder informatie krijgen jullie nog in een brief die later volg . 
 

Zondag 24 november, Laddercompetitie. 09:45 - 12:15.  

Vloeiende 
We gaan vandaag elkaar proberen overtreffen. We hebben allemaal leuke opdrachtjes verzon-
nen en jullie zullen het tegen elkaar moeten opnemen. Daag je beste vriend uit om een bepaal-
de opdracht te doen en kruip omhoog op de ladder. Ja ja dat lees je goed, een ladder want van-
daag gaan we een laddercompetitie houden!  
 

Zondag 1 december, Knutselvergadering. 09:45—12:15.  

Vloeiende 

We zitten in het herfstseizoen en binnenkort komt de winter er aan. We gaan vandaag onze vin-
gers vuil maken, lekker kleuren, knippen, plakken en ons helemaal uitleven in het knutselen 
rond de seizoenen. Trek zeker geen propere kleren aan want er kan gemorst worden...  

 

To Be Continued in het volgende ‘Toekske! 

 

 

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

kapoenen@scoutsvloeiende.be! 
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Zondag 6 oktober, Pleinspelen-vergadering. 09:45 - 12:15. 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 13 oktober, Wereldoorlog III-vergadering. 09:45 - 12:15. 

Vloeiende  

Een ramp! Wereldoorlog 3 is begonnen en heeft nu ook onze scouts bereikt! De leiding heeft alvast 
een grote voorraad wapens kunnen bemachtigen zodat onze welpen ons terrein kunnen redden 
van de vijand! Hopelijk komen jullie allemaal want we hebben elke soldaat bikkelhard nodig in deze 
gevaarlijke tijden! Geef acht!! 
 

Zondag 20 oktober, Een-tegen-alle-vergadering. 09:45-12:15. 

Vloeiende  

Wat maakt ons sterk? TEAMWERK! Bij deze vergadering moeten jullie talloze opdrachten voor de 
leiding uitvoeren. Willen jullie deze opdrachten tot een goed einde brengen, dan zullen jullie moe-
ten samenwerken en alles goed uitplannen. Bewijs jullie als een hechte groep en volbreng deze op-
drachten. Jullie zullen goed beloond worden! 

 

Zondag 27 oktober, Halloween-vergadering. 19:00 - 21:00. Vloeiende  

Geesten, duivels, skeletten, weerwolven,… of toch clowns? Er verblijven hier enge en afschuwelijke 
dingen in Kapellen. Wie anders dan de niets vrezende welpen om ze weg te jagen. Samen zullen we 
een klopjacht houden doorheen Kapellen om het terug veilig te maken voor elke bewoner.  
 

Zondag 3 november, Highland Games-vergadering. 09:45 - 12:15. 

Vloeiende  

Paalwerpen, steenwerpen, touwtrekken,… . Kortom we gaan deze vergadering zien wie nu eigenlijk 
de sterkste welp is. Dit doen we door een paar Highland games tegen elkaar te spelen. De Highland 
games zijn traditionele clanspelen uit Schotland die nu nog elk jaar plaatsvinden.  
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Zondag 10 november, Het-grote-bosspel-vergadering. 09:45 - 

12:15. De uitlegger (ingang Heidestraat-Zuid) 
Bonjour Welpen!  Bij deze vergadering gaan jullie leiders jullie trainen om de beste sous-chef te 

worden van heel Antwerpen! Mama en papa helpen in de keuken wordt na deze vergadering 

een makkie ! Tot Zondag !  (Adres uitlegger : Heidestraat-Zuid 157 2940 Kapellen) 
 

Zondag 17 november, De slimste welp ter wereld-vergadering. 

09:45 - 12:15. Vloeiende 
Wie wordt de slimste welp ter wereld? Wie weet dat 2 + 2 gelijk is aan 4 en dat één rol toiletpa-

pier niet genoeg is voor de grote boodschap van een rendier?  

Tijdens deze vergadering gaan we jullie kennis testen om zo te weten te komen wie de slimste 

welp ter wereld is. Hopelijk heb je goed opgelet op school! 
 

Vr. - Zo. 22 -24 november, Weekend!! Meer info volgt!!  

Wie heeft er zin in een weekend? Het eerste welpenweekend is een feit, het gaat door van 22 

tot 24 november. Hou deze data al zeker vrij want meer info volgt nog!!!!! 

 

Zondag 1 december, Bob de Bouwer-vergadering. 09:45 - 12:15. 

Vloeiende 
Kunnen wij het maken? Nou en of! Iedereen klaar voor een drukke dag bouwen? We zullen de-

ze vergadering talloze kampen, constructies en monumenten bouwen zoals enkel echte scouts 

dat kunnen. 

 

 

 

 

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

welpen@scoutsvloeiende.be! 
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Zondag 6 oktober, Kennismakingsvergadering. 09:45 - 12:15. 

Vloeiende 

Omdat dit de eerste echte vergadering is van het nieuwe scoutsjaar, nemen we vandaag de tijd 

om elkaar allemaal wat beter te leren kennen! We moeten het hele jaar samen doorbrengen, 

dus vandaag maken we direct een goede start! Bereid je al voor voor het standaard naam-

hobby-favoriete kleur- rondje!!  

 

Zondag 13 oktober, Techniekenvergadering. 09:45 - 12:15. 

Vloeiende 

De eerste officiële techniekenvergadering van het jaar! We beginnen direct met misschien wel 

de belangrijkste scoutstechniek van allemaal, sjorren! Voor de eerstejaars zal het vandaag heel 

goed opletten en oefenen worden, voor de ouderen de perfecte moment om nog eens her op te 

frissen!  

 

Zondag 20 oktober, appel en ei-tocht. 09:45 - 12:15. Vloeiende 

Ah, nen klassieker! Tijd om te kijken wie het beste, mooiste of duurste voorwerp kan ruilen. Oe-

fen dus al maar je openingszinnen, maak jullie schattigste snoeten klaar en overmeester de 

mensen je charmes. Veel succes en tot dan!  

 

ZATERDAG 26 oktober, Halloween-vergadering. 19:30-21:30. 

Vloeiende 

Halloween komt dichterbij maar de geesten zijn niet enkel op 31/10 actief. We hebben woord 

gekregen van de oude man die over onze scouts waakt dat hij meer en meer geluiden begint te 

horen maar niets ziet… Gaan wij op zoek naar de oorzaak?! 

 

Zondag 3 november, Highlandgames. 09:45 - 12:15.  

Vloeiende  

Wie o wie is de grootste krachtpatser van de groep? Wie kan het beste touwtrekken, boom-
stamwerpen en kogelslingeren. Dit gaan we vandaag testen. Trek je kilt aan en dan zullen we 
iedereen aan de testen onderwerpen. Mogen de beste winnen!  

 

Vr - Zo 8-10 november, WEEKEND. Meer info volgt. Geheim!  
YESYESYESYESYES!!! Het eerste weekend is er al! Klaar om de koude te trotseren en een echt 
scoutsweekend aan te gaan? 
De leiding heeft er alvast enorm veel zin in! Alle informatie zullen we nog doorsturen via email! 
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Zondag 17 november, Kookvergadering. 09:45 - 12:45.  

Vloeiende 
Het is niet meer zo gek lang voor ons geweldige zomerkamp, dus is het hoog tijd dat we onze 

kaartleestechnieken nog eens testen en bijschaven. Pak dus zeker jullie botinnen en wandelple-

zier mee, want vandaag mogen jullie tonen dat jullie echte padvinders zijn! 

 

Zondag 24 november, Bordspelen. 09:45 - 12:15. Vloeiende  
Wie overrompel je bij Risk? Wie heeft de beste financiële inzichten bij Monopoly? Wie kan het 
eerst ontrafelen wie doe moordenaar is bij Cluedo? Dit komen we allemaal te weten bij deze 
bordspelenvergadering! Het is eens iets anders, maar daarom niet minder plezant! Breng zeker 
je favoriete bordspel mee.  

 

Zondag 1 december, vloeiende ‘winter- of oei het is te goed 

weer dus herfst-’olympics. 09:45 - 12:15. Vloeiende  
Ah de winter komt er binnenkort weer aan. We gaan vandaag zien wie er nu eigenlijk de beste 
jongverkenner is in de indrukwekkende winterspelen. Natuurlijk is het altijd twijfelachtig of er 
wel sneeuw zal vallen in België dus kan het misschien worden omgevormd tot de herfstspelen en 
wie weet wat voor gekke dingen je daar moet doen! Be there!  
 

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/

 Op bovenstaande  foto zien jullie de voltallige leidingsploeg 

(+Lotus!) die elke zondag paraat staat om onze kindjes een 

fantastische voormiddag te doen beleven! 

Dit jaar verwelkomen we 7! Nieuwe leiding in de leidings-

ploeg.  

Wij zien alvast enorm hard uit naar een ultra-scoutesk-

scoutsjaar! 
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Olifantenweetjes! 

Wist je dat een olifant niet kan springen? Dat komt omdat 

de olifant zijn benen dan breekt want olifanten wegen su-

per veel! Gemiddeld 5-6 ton! Dat is evenveel als bijna 200 

kapoentjes! 

 

Wist je dat een olifant liefdesverdriet heeft? Als een medeolifant (liefje, 

vriendje, vriendinnetje,…) sterft dan zal de olifant daar lang bij blijven omdat 

ze hen missen. 

 

 

Wist je dat een olifant super snel is? Bijna even snel als een 

brommer! Als olifanten in gevaar zijn, kunnen ze wel tot 40 km 

per uur lopen!!   

 

 

 

 

Wist je dat olifanten horen met hun voeten? Door hun grote oren hebben olifanten een uitste-

kend gehoor, maar olifanten kunnen ook erg goed ‘horen’ met hun poten. Met hun gevoelige 

poten voelen ze trillingen van kilometers ver weg. De trillingen 

gaan door heel hun lichaam tot aan hun oren, daardoor kunnen ze 

deze horen.  
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Welk spreekwoord vormt deze rebus? 

Hoeveel vierkanten kan je hier tellen? 

Wat is het antwoord op volgend raadsel? 

 

Als ik jong ben, ben ik lang. Als ik oud ben, ben ik kort. Wat ben 
ik? 
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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 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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