ZOEK ALVAST JE TEAM VOOR ONZE

Quiz Night

IN THOMAS MORE TURNHOUT
15/02/2020
DOORS: 19U, EERSTE VRAAG: 19U30
Inschrijving van je team (max.6 personen):
toxandrialoodsen@gmail.com
Betaling ter plaatse: €20/team
Deadline: 5/02

De loodsen van
Zeescouting Toxandria

Maandprogramma FEBRUARI

Zeehondjes
1 februari: Wereldreisspel + winterwandeling van 15 (!) uur tot 18 uur @FRAC
Lieve lieve zeehondjes, vandaag gaan we de maand februari inzetten met een super cool spel waarmee
we rond de hele wereld gaan reizen! Ik bedoel… dat wil je toch zeker niet missen?! Vanaf 17h zijn ook
de ouders welkom op de scouts, omdat we na deze hele wereldreis nog een laatste wandeling gaan
maken: de jaarlijkse winterwandeling door ons prachtige bos!
Na de winterwandeling trakteert het OZEE op heerlijke pannenkoeken! Als je van die heerlijke
pannenkoeken dorst hebt gekregen, kan je de loodsen nog steunen, want zij voorzien chocomelk en
jenever aan democratische prijzen!
8 februari: Sport- en welnessdag van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Hopelijk zijn jullie vandaag perfect uitgerust en in TOPvorm, want vandaag heeft jullie geweldige leiding
voor een heerlijke sportdag gezorgd! Jullie mogen allemaal jullie uniform een keertje achterwege laten
en sportkledij aandoen, want dat gaan jullie zeker nodig hebben! Na enkele uurtjes te hebben gesport
en als jullie spieren helemaal getraind zijn, sluiten we de activiteit af met een ontspannend wellness
moment.
15 februari: Leidingswissel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag is jullie leiding eens leiding bij andere takken en krijgen jullie ook een geheel nieuwe
leidingsploeg. “Ooooh…” Ja ja, we weten het, maar volgende week zien jullie ons weer terug! Wie weet
is de leiding van vandaag bijna even leuk als wij, maar ja… Dat is haast onmogelijk. Het wordt in ieder
geval een heel cool spel, daar zijn we wel zeker van!
22 februari: Boys- en girlsdag van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Een van de lievelingsactiviteiten van jullie leiding is een boys- en girlsnight, maar aangezien het gewoon
van 14 tot 17h is, noemen we het spel van vandaag een ‘boys- en girlsdag’!! Wil je bewijzen hoe een
stoere, sterke en snelle kerel, of hoe een elegante, lieve en praatgrage chick je bent, kom dan vandaag
zeker naar de scouts! xxx
29 februari: Stadsspel van 14 uur tot 17 uur @Futur
Het is alweer de laatste zaterdag van de maand, dus moeten we wel afsluiten met een ultra-leuke
activiteit… Een stadsspel! Vandaag gaan we de prachtige straten van Turnhout city ontdekken en
onveilig maken met een spannend stadsspel. Aan het einde van de activiteit mogen jullie ouders jullie
komen ophalen aan de Futur, dé feestzaal van Turnhout.
Willen jullie nog niet meteen naar huis, dan kunnen jullie nog altijd komen dansen en springen op de
fameuze kinderfuif, waar jullie leiding en nog heel veel andere scoutskindjes zeker weten naartoe
komen!
Contactpersoon van de maand: Epatkas (0472 62 51 25)

WIST JE DAT…
… 14 februari Valentijnsdag is en dit dé kans is om een liefdesbriefje te schrijven aan die ene jongen/ dat
ene meisje waar je al maanden op verliefd bent?
… Epatkas, Goover, Lukannon en Nova ook wel een verrassing willen krijgen op Valentijn van de jongens
onder de zeehondjes?
… de zeehondjes onlangs de pot goud zochten aan het einde van de prachtige regenboog die plots
verscheen?
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Zeewelpen
1 februari: Winterwandeling van 15 (!) uur tot 18 uur @FRAC
Vandaag gaan we weer onze jaarlijkse winterwandeling doen! Hopelijk is er wat sneeuw gevallen zodat
dit echt aanvoelt als winter. We gaan op voorhand lampionnen maken voor in het donker, dus zouden
jullie allemaal een glazen potje (zonder papier) willen meenemen? Dit is bijvoorbeeld een leeg
confituurpotje,…
Ouders zijn welkom om 17 uur om samen met hun kind mee te wandelen.
Na de winterwandeling trakteert het OZEE op heerlijke pannenkoeken! Als je van die heerlijke
pannenkoeken dorst hebt gekregen, kan je de loodsen nog steunen, want zij voorzien chocomelk en
jenever aan democratische prijzen!

8 februari: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @Zwembad Turnhout
Liefste waterratjes, zoals jullie al gelezen hebben gaan we vandaag zwemmen!
Haal jullie mooiste badpak/zwembroek maar uit de kast en neem je mooiste handdoek en 3 euro mee!
Zorg dat je goed uitgeslapen bent. Zwemmen is namelijk altijd zeer vermoeiend, maar wel heel erg tof
natuurlijk!
15 februari: Leidingswissel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Deze activiteit zullen jullie het zonder ons (jullie leiding) moeten stellen, waaaaant jullie krijgen een
volledig nieuwe leidingsploeg voor vandaag. Laat jullie van je beste kant zien zodat je al een goede
indruk hebt achtergelaten in het geval dit jullie leiding is binnen x- aantal jaar. Volgende week zien we
jullie terug!
22 februari: Badjassendag van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Wanneer jullie vandaag opstaan mogen jullie gewoon in je badjas/pyjama blijven rondlopen want
vandaag is het badjassendag. Dit betekent dat we buitenspelletjes gaan spelen in onze luilakken kledij.
Misschien is het wel goed om te weten dat je badjas waarschijnlijk vuil gaat worden, dus doe zeker niet
je allerbeste pyjama/badjas aan.
29 februari: Stadsspel van 14 uur tot 17 uur @Futur
Vandaag spelen we het schrikkeldagspel, dit houdt in dat we vandaag allemaal dingen gaan doen die we
anders niet kunnen doen omdat we nu een extra dag in het jaar hebben!
Cool he? Oh ja jullie zijn ook allemaal welkom op de kinderfuif na de scouts in de Futur om samen met
de leiding een heus dansfeest te bouwen!

Contactpersoon van de maand: Jacala: +32 494 32 40 79

WIST JE DAT…
…als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?
…als je je rechteroog sluit je nooit over je rechterschouder kunt kijken?
…de kolibrie achteruit kan vliegen?
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Zeeleeuwen
1 februari: Winterwandeling van 15 (!) uur tot 18 uur @FRAC
Nu dat het volop winter is, beginnen we vandaag een uurtje later om prachtige lampionnetjes te maken.
Hiermee gaan we februari al sterk inzetten en gaan we samen met jullie ouders onze jaarlijkse
winterwandeling houden. Neem daarom allemaal maar een warme jas en een glazen potje mee om te
kunnen knutselen.
Ouders zijn welkom om 17 uur om samen met hun kind mee te wandelen.
Na de winterwandeling trakteert het OZEE op heerlijke pannenkoeken! Als je van die heerlijke
pannenkoeken dorst hebt gekregen, kan je de loodsen nog steunen, want zij voorzien chocomelk en
jenever aan democratische prijzen!
8 februari: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag worden jullie fantastische leiding bijgestaan door enkele loodsen om Roosje haar verjaardag te
vieren met een fantastisch bosspel aan het FRAC! Het wordt geweldig!
15 februari: Leidingswissel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Spijtig genoeg gaat jullie leiding vandaag niet bij jullie zijn, maar krijgen jullie voor een keer een andere
leidingsploeg. Hopelijk gaat deze activiteit snel voorbij, zodat jullie geliefde leiding terug bij jullie kan
zijn!
PS: De andere leiding plagen mag!
22 februari: Highland Games van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag gaan we kijken wie van jullie het sterkste en stoerste is! We houden vandaag de enige echt
Highland Games! Oefen dus al vast op het balkwerpen en begin alvast met kogelstoten, want vandaag
maken we van jullie echte Schotse mannen en vrouwen.
29 februari: Stadsspel van 14 uur tot 17 uur @Futur
Op deze uitzonderlijke dag gaan we een stadsspel spelen aan de Futur en om de maand mooi te
eindigen hebben we na de scouts nog een kinderfuif waar we de beste moves van al de leeuwen
verwachten!

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

WIST JE DAT…
…een kolibrie achteruit kan vliegen, maar een kip niet achteruit kan wandelen?
…een goudvis, als je deze in een donkere kamer opsluit, wit wordt?
…het deze maand zowel de eerste als de laatste dag van de maand scouts is?
…vlinders met hun poten proeven?
…Roosje een nieuwe job heeft?
…dit jaar de eerste keer is sinds 1964 dat 29 februari op een zaterdag valt?
…dit dus ook wilt zeggen dat dit de eerste keer is dat we een activiteit hebben op deze datum?
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Scheepsmakkers
1 februari: Winterwandeling van 15 (!) uur tot 18 uur @FRAC
Vandaag is het weer eens tijd voor onze jaarlijkse winterwandeling! Een winterwandeling is toch niet
zonder lichtjes? Daarom gaan wij vandaag zotte dingen knutselen waarmee onze winterwandeling
supergezellig wordt! Vergeet zeker geen confituurpotje of chocopotje, want daarmee gaan wij
knutselen!
Ouders zijn welkom om 17 uur om samen met hun kind mee te wandelen.
Na de winterwandeling trakteert het OZEE op heerlijke pannenkoeken! Als je van die heerlijke
pannenkoeken dorst hebt gekregen, kan je de loodsen nog steunen, want zij voorzien chocomelk en
jenever aan democratische prijzen!
8 februari: Stadsspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Sommige van de scheepsmakkers zijn van Turnhout, andere weer van Vosselaar, Lichtaart of van dat
schoon gehucht Zevendonk. Vandaag gaan we checken of iedereen onze prachtige stad kent of niet! We
spelen een onvergetelijk stadsspel waar iedereen zeker bij moet zijn! We spreken wel af op het FRAC,
want daar zal alles beginnen.
15 februari: Leidingswissel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Jammer genoeg moeten we vandaag onze allerliefste makkertjes achterlaten. Er zal andere leiding van
verschillende takken voor jullie een mega graaf spel maken! Je moet niet wenen, volgende week is de
leukste makkerleiding weer terug!
22 februari: Verkleedactiviteit van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag staat alles in het teken van peace, chill, relax en flowerpower. Omdat vandaag onze liefste
tweedejaars op weekend vertrekken en bij hen alles rond het thema hippies draait, krijgt u hier nog
even een korte definitie van hippies, zodat jullie je zeker niet kunnen vergissen: De hippiebeweging ontstond
omdat de jeugd begon na te denken over de sociale waarden van die tijd, die aanleiding gaven tot een nieuwe tegencultuur
die vrede, liefde en vrijheid eiste in een wereld waarin wapens en geld een leidende rol speelden. Hoewel de hippiebeweging
niet langer dezelfde kracht heeft als in die jaren, heeft ze vandaag nog steeds aanhangers.

Vandaag gaan wij ons aansluiten bij deze subgroep en gaan ook wij een spel rond de hippies spelen.
Vergeet zeker geen verkleedkleren aan te doen! Dan zal het een onvergetelijke activiteit worden.
29 februari: Stadsspel van 14 uur tot 17 uur @Futur
Vandaag spreken we af aan de Futur aan de Warande, want daar gaat onze spectaculaire scoutsfuif
door! Wij gaan niet helpen om alles klaar te zetten voor ’s avonds, want dat is saai en wij zijn leuk!
Daarom staat er voor jullie weer een mega cool spel op het programma door heel de stad Turnhout, wat
een feest! Na de activiteit houdt niemand jullie tegen om eens een dansje te placeren op onze hele
toffe kinderfuif! Wij hopen dat jullie hier ook met velen van de partij zijn zodat we met de groep uit de
bol kunnen gaan!

Contactpersoon van de maand: Kato Verachtert (0477 65 33 82)

WIST JE DAT…
…Kato de wist-je-datjes was vergeten?
…ik hier nu maar een beetje wist-je-datjes verzin?
…jullie een high five krijgen als jullie raden wie ik ben?
…ik al leiding ben geweest van de meesten van jullie?
…ik hou van dabben?
…ik ook hou van ‘het rondje’?
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Zeeverkenners
1 februari: Winterwandeling van 15 (!) uur tot 18 uur @FRAC
Vandaag is het winterwandeling, onze jaarlijkse traditie. Neem ook een glazen pot mee en een stok.
Daar maken we lampionnen mee. Nodig je ouders en grootouders uit zodat we met iedereen een
gezellige tocht kunnen maken. Hondjes, katten en konijnen zijn ook welkom. Ouders zijn welkom om 17
uur om samen met hun kind mee te wandelen.
Na de winterwandeling trakteert het OZEE op heerlijke pannenkoeken! Als je van die heerlijke
pannenkoeken dorst hebt gekregen, kan je de loodsen nog steunen, want zij voorzien chocomelk en
jenever aan democratische prijzen!
8 februari: Zoetzuur spel van 14uur tot 17uur @FRAC
ਅੱ ਜ ਅਸੀਂ ਸਸਰਫ ਚੰ ਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਗੱ ਲੀਆਂ ਖੇਡ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾਂ. ਇਹ ਸੁਸਿਸ਼ਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਾਰਥ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਪੇਟ ਸਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗਹਾ ਛੱ ਡੋ.
15 februari: Leidingswissel van 14 uur tot 17 uur @FRAC

Асаблівы занятак на гэты раз. Вы атрымаеце іншае, менш веселае кіраванне. Тое,
што яны будуць рыхтаваць, не будзе такім цікавым, але будзе прыемна, бо яны
зрабілі ўсё магчымае.
22 februari:

τεχνικές van 14 uur tot 17 uur @FRAC

Πυρκαγιά, κολύμβηση, σημαντήρες και φάρος, πρώτη βοήθεια, ιστιοπλοΐα και
μαγείρεμα. Αυτές είναι όλες οι τεχνικές που πρόκειται να μάθετε σήμερα. όλα θα
συζητηθούν και όλοι θα βοηθηθούν. Η διοίκηση διασφαλίζει ότι παραμένει
ενδιαφέρουσα για όλους. Θα σας δω σύντομα!
29 februari: Spel voor de leiding van 14 uur tot 17 uur @Futur
Het is vandaag onze scoutsfuif dus we spreken af een de Futur bij de Warande. De leiding heeft geen zin
om iets voor te bereiden dus mogen jullie iets maken voor ons. We beloven dat we even hard zullen
meespelen als dat jullie altijd doen.
Na de scouts is er een hele toffe kinderfuif!

Contactpersoon van de maand: LOTTE (0123456789, of iets in de buurt)

WIST JE DAT…
…Otto moeite heeft met het sjabloon van het vlotje?
…je hieronder kan zien hoe je coole dingen tekent?
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Loodsen
1 februari: Winterwandeling van 15 (!) uur tot 18 uur @FRAC
Dag loodsen aangezien jullie het vlotje blijkbaar toch niet helemaal lezen buiten Mateo, kan ik hier
zeveren wat ik maar wil. We gaan een standje opzetten en nog iets anders doen om daarna te gaan
wandelen. Tot dan!
Ouders, vrienden, familie, kennissen,… zijn welkom om 17 uur om samen met hun kind mee te
wandelen. Het OZEE trakteert na de wandeling met pannenkoeken!
8 februari: kijkstage van ?uur tot ?uur @?
Vandaag gaan jullie nog een keertje kijken bij een tak. Veel plezier! Vergeet niet: vandaag start de
leefweek en is het Facfest! Allen daarheen!
15 februari: Leidingswissel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag krijgen jullie andere begeleiding. Ik zou kunnen zeggen dat ik nog niet weet wat jullie gaan
doen, maar iemand moet die leefweek opkuisen he! Vanavond is onze quiz en daarna kan je weer in je
eigen bedje slapen.
22 februari: teambuilding van 14uur tot 17uur @Frac
Een beetje een team bouwen kan nooit kwaad. Laat weten of je kan komen.
29 februari: stadsspel van 14 uur tot 17 uur @Futur
~ Man Overboord
Poging twee om een zalig stadsspel te kunnen spelen. Laat weten of je kan komen of niet zodat we niet
voor verassingen komen te staan.
Na de scouts is er een hele toffe kinderfuif!

Contactpersoon van de maand: Caitlin (0470985386)

WIST JE DAT…
… we deze maand veel werkjes hebben?
… 1 februari winterwandeling jenever en chocomelk verkoop?
… 8 februari Fracfest?
… 15 februari onze mega gezellig quiznight?
… 29 februari vestiaire op Man-over-boord?
… Caitlin naar Parijs gaat deze maand?
… Ze volgende maand naar Finland gaat?
… Lars en Wout heel veel nadenken als ze spelletjes spelen?
…Pieter DB geen zin had om de slechte ‘zinnen’ te verbeteren?

