
Maandprogramma FEBRUARI 

Zeehonden  

6 februari: Sportdag van 14 uur tot 17 uur @Frac 

Laat jullie scoutsuniform maar thuis en trek jullie mooiste sportpakje maar aan, want 

vandaag hebben wij een super leuke sportieve sportdag voor jullie voorzien. Zorg ervoor dat 

jullie helemaal getraind zijn, zodat jullie de leiding kunnen verslaan. 

13 februari: Matkah en Limmer hun verjaardagsfeest van 14 uur tot 17 uur @Frac 

Hieperdepieperdepiep hoeraaaaaa! Vandaag is het groot feest, want Matkah en Limmer zijn 

jarig. We gaan er groot feest van maken met vele slingers en ballonnen. Jullie kunnen thuis 

al een leuke tekening voor hun maken. Dit gaan ze heel leuk vinden. 

20 februari: Stratego van 14 uur tot 17 uur @Frac 

We trekken vandaag het bos in, want we gaan nog eens een mega cool bosspel spelen dat 

jullie heel erg leuk vinden. Ja hoor, we spelen vandaag stratego! Je kan thuis je 

sluiptechnieken en je verstopskills oefenen, want deze gaan zeker van pas komen. 

27 februari: Verassingsactiviteit van 14 uur tot 17 uur @Frac  

Wat we gaan doen vandaag blijft nog een verrassing, maar ik kan je vertellen dat het een 

mega coole verassende leuke activiteit gaat worden. Misschien doen we wel een super leuke 

quiz of gaan we jullie scoutstechnieken wat bijschaven? Je kan er maar op één manier 

achterkomen en dat is door te komen naar de activiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Chickie (0468282210) 



WIST JE DAT… 
…de leiding super blij is dat de scouts terug kan beginnen? 

…-89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is?  

…57,7 °C de hoogste buitentemperatuur ooit gemeten is?  

…de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is? 

…de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen? 

...de loodsen dit jaar hun eigen bier hebben gebrouwen? Bestellen kan al via enkele klikken op de 

site! Maandprogramma FEBRUARI 

  



Zeewelpen 

6 februari: Laddercompetitie van 14uur tot 17uur @Frac 

Vandaag is het zover, heb jij stiekem altijd al eens iemand willen uitdagen voor de ultieme 

battle? Dan mag jij dat nu doen! Word de meest gevreesde welp en klim de ladder op. Ja 

hoor, we spelen een laddercompetitie! Maar geen zorgen, zelfs als je op de onderste trede 

staat ben je een winnaar. 

13 februari: Valentijnsspel van 14uur tot 17uur @Frac 

14 februari, klinkt dat niet bekend in de oren? Die dag dat je een ontbijtje op bed maakt of 

een liefdesbrief schrijft voor je droomprins of -prinses? Morgen is het Valentijn! Dat gaan 

ook wij niet zomaar voorbij laten gaan. Hou je almaar vast, want samen met jullie spelen wij 

het grote valentijnsspel!  

20 februari: Levensweg van 14uur tot 17uur @Frac 

Vroeger wou ik graag prinses of astronaut worden. Vandaag denk ik na over verschillende 

beroepen. Heb jij al eens aan je mama of papa gevraagd wat zij vroeger wilden worden? 

Nee? Doe dat dan maar eens. Vandaag zijn ze al mama en papa! Dat gaat snel hé! Vandaag 

gaan wij met z’n allen ook een levensweg afleggen en worden we misschien ook wel mama 

of papa (niet echt natuurlijk hé!). Speel jij ook mee met onze levensechte versie van 

levensweg? 

27 februari: TNV van 14uur tot 17uur @Frac  

Het zit waarschijnlijk bij velen al ver weg of voor sommigen is het helemaal nieuw, maar 

vandaag gaan we onze TNV opfrissen. Wat is TNV? Dit is de afkorting voor Training Nautische 

Vaardigheden, moeilijke naam maar wel belangrijk. We leren jullie vandaag allemaal 

tips&tricks voor op kamp en vooral hoe je een echte zeescout bent! Zeker komen dus! 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Lakinis (0488/536224) 



WIST JE DAT… 
…er zeven welpen en één leiding jarig zijn in februari?  

…Stella de eerste dag van de maand verjaart? 

…Louise 3 februari en Mathias 4 februari, dus dag op dag, verjaren? 

…Warre 10 februari 9 jaar wordt? 

…Chikai op 12 februari 18 jaar wordt?  

…Chikai dus eindelijk volwassen wordt?  

…Pepijn op 15 februari verjaart? 

…ook Yaro en Basiel de dag na elkaar verjaren, namelijk 20 en 21 februari? 

…Valentijn ook superleuk is om te vieren met vrienden of vriendinnen als je geen vriendje of 

vriendinnetje hebt? 

  



Maandprogramma FEBRUARI 

Zeeleeuwen 

6 februari: Brunch van 9:30 tot 12:00 @Frac 

Als eerste activiteit van februari gaan we een grote coronaveilige brunch houden. Zorg dat 

iedereen iets meeneemt van lekkers zodat we de terugkeer van de scouts kunnen vieren met 

onze mega fantastische top brunch. 

13 februari: Kamping Kitsch van 14:00 tot 17:00 @Frac 

Deze activiteit gaat een beetje anders zijn als normaal, vandaag gaan we ons als de grave 

kamping kitsch bezoekers gedragen. Haal jullie festivalkledij al maar boven voor als we gaan 

raven      . 

20 februari: Spooktocht van 18:00 tot 20:30 @Frac 

Vandaag spoelen we terug naar onze halloween activiteit, kom allemaal verkleed als je best 

scary personage. Wees klaar voor de engste tocht die je in je leven hebt meegemaakt, er 

staan enkele verrassingen klaar voor jullie       

27 februari: Swingpaleis van 14:00 tot 17:00 @Frac 

Ik denk dat we allemaal weten wat we vandaag gaan doen… Haal je beste zangtalenten 

boven en laat ons je grave moves zien. Ons klassieke swingpaleis is terug en klaar om te 

dansen, breng allemaal je groovy humeur mee en sta klaar om te djensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Arthur (+32 468 27 08 61) 



 

 

WIST JE DAT… 
…een kakkerlak ieder kwartier een scheet laat? 

…Charlie Chaplin ooit een look-alike wedstrijd van zichzelf heeft verloren? 

…stad Turnhout een nieuw logo heeft? 

…dronken mieren altijd op hun rechterzijde vallen? 

…een van jullie leiders een mengpaneel heeft gekocht? #flex 

…2021 al een maand bezig is? 

…kamelen 3 oogleden hebben om hun ogen van zand te beschermen? 

…zout en drankjes met prik je eetlust opwekt? 

…we nog steeds moeten opletten met de coronamaatregelen? 

…aanstekers eerder zijn uitgevonden dan lucifers? 

…de loodsen dit jaar hun eigen bier hebben gebrouwen? Bestellen kan al via enkele klikken op de 

site!  

  



Maandprogramma FEBRUARI 

Scheepsmakkers 

6 februari: social distancespel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Ken je dat gevoel, je ligt in de zetel Netflix te kijken, ziet twee personages elkaar begroeten 

met een kus en krijgt meteen kippenvel? Of je ziet beelden van duizenden festivalgangers 

opeengepakt en vraagt je luidop af waarom ze geen mondmasker dragen? Wat heeft corona 

ons toch veranderd! Met het social distancespel gaan we kijken hoe goed jullie geworden 

zijn in afstand bewaren van elkaar. Ben je benieuwd naar de resultaten? Kom dan zeker af! 

13 februari: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Na dat langdurige thuis zitten willen we toch nog eens allemaal goed ravotten in het bos? U 

vraagt, wij draaien. We gaan een mega tof onvergetelijk bosspel spelen. 

JIEEEEEEHAAAAAAAAAAAA 

20 februari: Filmavond van 19 uur tot 21:30 uur @FRAC 

Op deze zaterdag gaan we samen  de meest epische film kijken. We gaan democratisch 

beslissen welke film het wordt. Je mag een snackje, drinken en een dekentje meenemen, 

maar een goed humeur, sfeer en gezelligheid zijn verplicht. Als deze avond niet kan 

doorgaan door corona, dan zullen we jullie uitnodigen om de film te volgen via onze 

discordserver. 

27 februari: Kooktocht van 12 uur tot 17 uur @FRAC 

Dag beste koks en kokkinnen. Het is vandaag de dag om jullie beste kookkunsten te laten 

zien. We spreken om 12 uur af aan het Frac om dan naar het Raadsherenpark te wandelen. 

Hier maken we vuurtjes om ons eigen eten te maken. Spreek af met vriendjes en 

vriendinnetjes of maak volledig je eigen menu klaar op het kampvuur. Vergeet zeker je 

ingrediënten niet mee te nemen, potje of pannetje, gamel en bestek! Het is dus zeker niet 

de bedoeling dat dit van te voren wordt gemaakt om het op te warmen op het vuur, we 

starten van 0 zoals een echte scout! 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: To 0468107480 



WIST JE DAT… 
…de eerste kunstgebitten werden gemaakt van echte tanden die waren van mensen die 

omgekomen zijn tijdens de slag bij Waterloo? 

…de mensen vroeger dachten dat de aarde plat was?  

…de oma van To de beste chili con carne kan maken? 

…Avatar: the last airbender een live-action versie krijgt?  

 

 

 

 

  



Maandprogramma FEBRUARI 

Zeeverkenners 

6 februari: Gemiste feestdagenspel van 14uur tot 17uur @frac 

Sta er eens bij stil hoeveel feestdagen wij al niet hebben gemist sinds het scouts is geweest! 

Zoooveel om in te halen! Hou je vast voor een rollercoaster aan feestdagen, geserveerd op 

een blaadje van fracbos met een zachte toets van heuvelbloempjes. 

13 februari: Boenkentocht van 14uur tot 17uur @oude kaai  

We gaan op berenjacht, we gaan op berenjacht. We komen aan een berg, we komen aan 

een berg. Een heel grote berg, een heel grote berg! We kunnen er niet langs, we kunnen er 

niet langs! En het vervolg zal je aan den lijve ondervinden. De activiteit start aan de oude 

kaai, waar 10 jaar geleden nog een loods stond. Dit is net over de brug naar rechts als je van 

het centrum van Turnhout komt op de Koningin Elisabethlei. 

20 februari: klimmen van 14uur tot 17uur @frac 

Wij gaan klimmen! En spelletjes spelen! Of in de omgekeerde volgorde. Of in een 

doorschuifsysteem met zelf 3 groepen, kwestie van niet altijd met dezelfde mensen 

opgescheept te zitten natuurlijk. But we love you!  

27 februari: Marginaal swingpaleis van 14uur tot 17uur @frac  

Eindelijk nog eens een activiteit waar je je helemaal kan laten gaan! Kom lekker marginaal 

verkleed naar de scouts, gegarandeerd dat je er een mooie voorsprong in punten voor krijgt. 

Oh ja, smeer die stembanden maar goed in, want kattengejank horen wij liever niet.  

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Roosje (0496454602) 

 



WIST JE DAT… 
…Roosje dit stukje van het vlotje heeft geschreven?  

…ze zich afvraagt of iemand dit überhaupt zal lezen?  

…überhaupt wel degelijk met een umlaut wordt geschreven?  

…een umlaut die twee puntjes op de u zijn? 

…de loodsen dit jaar hun eigen bier hebben gebrouwen? Bestellen kan al via enkele klikken op de 

site!  



Maandprogramma FEBRUARI 

Loodsen 

Let op: Als onze activiteiten wel ‘in ’t echt’ mogen plaatsvinden, zullen deze meer in de 

namiddag zijn. We brengen jullie dan sowieso op de hoogte via onze loodsengroep en mail. 

De activiteiten hieronder zijn dus allemaal online. 

6 februari: wikipediaspel van 20uur tot 21u30uur @plaats 

Wist je dat Wikipedia 20 jaar bestaat! Deze geweldige site heeft ons allemaal wel eens uit de 

nood geholpen bij een ‘last minute’ schooltaak of een discussie over futiele dingen. Om deze 

prachtsite te eren, hebben wij een wikipediaspel in elkaar gestoken. Oefen dus alvast je 

Wikipedia skills in door te oefenen op snel lezen en klikken… en wie weet word jij wel de 

wikipediakoning! 

13 februari: valentijnscrea van 20uur tot 21u30uur @plaats 

Ja ja, morgen is het Valentijn. Om te voorkomen dat je met lege handen komt te staan, 

voorzien wij een ‘crea moment’. Heb je geen lief? Wees dan niet getreurd, het cadeau kan 

ook dienen voor een goede vriend of een geliefd familielid.. of gewoon voor jezelf, coole 

persoon die je bent! 

20 februari: sportdag van 20uur tot 21u30uur @plaats 

Trek je sportkleren maar aan, want vandaag doen we een online sportactiviteit! Samen gaan 

we die hartslag nog eens omhoog brengen en de zweetdruppels laten stromen. Zet zeker 

een drinkfles klaar, zodat die hydratatie in orde blijft. Een comfortabel matje of dekentje kan 

ook  handig zijn voor het afsluiten van de activiteit. 

27 februari: koken van 20uur tot 21u30uur @plaats  

Je leest het goed, vandaag gaan we koken! Wij zullen op voorhand doorsturen welke 

ingrediënten je nodig gaat hebben om te genieten van deze activiteit! Wat we gaan maken, 

is nog een groot geheim. We kunnen als wel verklappen dat het lekker gaat zijn. Vergeet ook 

zeker niet aan je ouders te vermelden dat je de keuken nodig hebt ‘s avonds. 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Lotte (0491592683 of messenger) 



WIST JE DAT… 
… de leiding  amongspel geeft gemaakt voor in ’t echt? 

…  de leiding niet kan wachten voor we dit kunnen doen met jullie? 

… Marieke  niet wist wat een kloaka is? 

…  een kloaka het achterste van een kip is? 

… we de helft van ons bier verkocht hebben…. Woep woep! 

… de leiding graag met jullie wil socializen in het leidingslokaal nadat jullie hierin een escape room 

hebben gedaan? 

… Capri-Sun ons nog steeds niet wil sponseren, snif snif? 

 

 

 


