Maandprogramma APRIL 2021

Zeehonden
3 april: Opening vaarseizoen @FRAC
Geen één, maar twee officiële scoutsgebeuren op dezelfde dag. Ten eerste zullen we de
start van het vaarseizoen vieren. Helaas gaan we vandaag nog niet echt op het water, maar
we gaan dit snel weer doen! Ten tweede is er ook nog de belofte. Elk jaar legt een scouts
een belofte af. Met de belofte zegt een scout zijn best te doen om de wet te houden,
anderen te helpen en als hij daarvoor kiest de plicht/dienst voor God en land. De
zeehonden belofte kunnen jullie vinden op de site. Studeer deze al maar goed in ;)).
10 april: Knutselen @FRAC
Jaja, vandaag gaan we een rustige activiteit doen. WE GAAN KNUTSELEN!! Jullie leiding is
allemaal materiaal gaan halen zoals verf, glitter, stiften en nog veel meer. We zijn
benieuwt wat jullie hier mee kunnen maken. Laadt jullie creatieve zieltjes al maar op, want
je zal het nodig hebben!
17 april: Swingpaleis @FRAC
Dames en heren, jongens en meisjes!!! Zijn jullie klaar voor een heus
swingpaleis??? antwoord: “Ja.”
Superduper, dan vliegen we er direct in. Het zal een activiteit vol spelletjes, quizzen en
muziek worden. Maak jullie maar klaar voor één van de tofste activiteiten van dit jaar!
24 april: Spel kempenkuren @Frac
Hopelijk zijn jullie allemaal al bijgeslapen van het super toffe paasweekend. Normaal
stond er deze week nog een weekendje gepland met alle kapoenentakken van de kempen,
maar dit kan helaas niet doorgaan. De organisatoren hebben toch een super leuk spel
voor ons gemaakt, dus we gaan ons zeker kunnen uitleven! Misschien kunnen we wel een
prijs winnen… shhhttt!

Contactpersoon van de maand: Kerick (0476032491)

WIST JE DAT…
…men een vrouwtjes zeehond een wijfje noemt?
…men een mannetjes zeehond een bul noemt?
…een cirkel rond is?
…paasweekend super tof gaat zijn?
…een zeehond tot 2km/uur over land kan lopen?
…de loodsen deze weg gebruiken om reclame te maken voor hun bier? Het is nog steeds te koop!
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Zeewelpen
3 april: Opening vaarseizoen van 9u-12u of 14u-17u(zie mail) @frac
Dag lieve welpjes! Een nieuwe maand vol scoutsplezier is begonnen! Vandaag is het
opening vaarseizoen. Dit jaar in een ander jasje gestoken door jullie leiding, want vandaag
doen we ook onze belofte. Er mogen jammer genoeg geen ouders komen kijken, maar jullie
gaan even hard shinen!!! Kom helemaal in perfect uniform! Dat betekent: korte
donkerblauwe broek (geen broekkousen er onder), welpentrui, botinnen, donkerblauwe
sokken, sjaaltje en petje.
WE ZIEN JULLE OP HET FRAC!
10 april: Verrassingsactiviteit van …uur tot …uur (zie mail) @Frac
Is het stratego? Is het een levensweg? Of gaan we toch onze TNV opfrissen? Wat we
gaan doen is nog 1 grote verrassing. Misschien laten we ons wel leiden door onze
buikgeluiden om hier een top-activiteit van te maken. Hopelijk tot dan!

17 april: Roeien van …uur tot …uur (zie mail) @Melle
Gelijk HOP, gelijk HOP, Gelijk HOP… welpen trek je zeilschoentjes maar aan, want wij gaan
roeien! Op de enige echte wateren van de Melle. Na een lange pauze kunnen jullie eindelijk
nog eens in de roeiboot zitten!!! Jullie leiding is er al helemaal klaar voor! Jullie ook?

24 april: Kempekuren van …uur tot …uur (zie mail) @Frac
Normaal gezien zouden we met alle zeewelpen, kawellen, kabouters, welpen, kortom alle 9-en
10-jarigen van heel de Kempen op weekend gaan. Omdat dit door corona niet mag, gaan we
wel een cool spel spelen tegen deze andere scoutsen! Elke scouts speelt dit aan zijn lokalen,
maar toch tegen elkaar. Benieuwd hoe het in zijn werk gaat?!? Zeker komen dan!

Contactpersoon van de maand: Ikki (0471447252)

WIST JE DAT…
…we op paasweekend kunnen gaan?
…Lakinis vorige maand getrakteerd heeft met lekkere spekjes?
…een varkentje fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken?
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Zeeleeuwen
3 april: Opening vaarseizoen van 14 uur tot 17 uur (zie mail) @Frac
Zoals elk jaar, gaan we weer opening vaarseizoen vieren. De boten worden ingewijd zodat
we een goede vaart tegemoet gaan. Dit jaar zullen we ook de belofte vieren samen met
opening vaarseizoen. Leer het beloftetekstje dus al op voorhand, deze kan je terugvinden
op de site.
10 april: Gezelschapsdag @Frac
Vandaag hebben we een rustig dagje gepland, namelijk een spelletjesnamiddag. Zo trainen
we onze hersenen toch nog een beetje tijdens de vakantie. Iedereen mag dus zijn
favoriete gezelschapsspel(len) meenemen.
17 april: Bosspel @Frac
Na de rustige zaterdag van vorige week, gaan we deze week iets actief doen. We gaan nog
een echt bosspel spelen waar jullie al jullie energie kwijt kunnen. Train je beste sluipskills
al maar, want je gaat ze zeker kunnen gebruiken. Wat we precies gaan doen, blijft nog
even een geheim…
24 april: Kooktocht @Raadsherenpark
Deze week gaan we ons buikje rond eten, want we gaan leren koken op een kampvuur. Wat
je gaat koken, dat beslis je helemaal zelf. Neem dus zelf het eten mee dat je wil
klaarmaken! Vergeet ook geen gamel, bestek, drinken en een handdoek mee te nemen.

Contactpersoon van de maand: Khadja Mira (+32 498 54 54 44)

WIST JE DAT…
…de leiding heel erg blij is dat we terug met z’n allen een activiteit mogen doen?
…jullie heel snel schrikken tijdens een spooktocht?
…de zeeleeuwen een megacoolfantasischgeweldig paasweekend gaan beleven?
…je je dus zeker moet inschrijven voor dit paasweekend?
…de loodsen dit jaar hun eigen bier hebben gebrouwen? Bestellen kan al via enkele klikken op
de site!
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3 april: Opening vaarseizoen van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC
Vandaag is het eindelijk weer ‘opening vaarseizoen’, we kunnen de boten van onder het stof
halen en weer een zalig zeiljaar tegemoet gaan (coronaproof natuurlijk). Nu kunnen jullie
weer beginnen werken aan die zeil en TNV- skills. Allemaal van harte welkom op het FRAC.

10 april: Avatar van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC
Ooit al eens gedroomd over het leven van een wereldberoemde acteur of actrice? Zie jij
jezelf graag als de nieuwe Leonardo DiCaprio of Scarlett Johansson? Verzamel dan maar snel
al je Avatar spullen, want vandaag recreëren we dit geweldige tv-programma! 22 mei zal
jullie acteertalent op het grote scherm vertoond worden!!!

17 april: Zeilen van …uur tot …uur (zie mail) @Mellevijver
Yessss, eindelijk is het weer zo ver!!! We mogen het water terug op met onze prachtige
boten zodat we kunnen genieten van een zacht lentebriesje of een paar stevige rukwinden
(laten we hier maar niet op hopen). Vergeet dus zeker jullie watersloefjes en eventueel een
handdoek niet!! Let op: Het zeilen zal niet volgens de normale uren van de bubbels zijn. De
echte uren zal u via mail ontvangen.

24 april: Kempenkuren van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC
Normaalgezien zouden we vandaag meedoen met Kempenkuren, een door Gouw
Kempen georganiseerde activiteit met andere scoutsen. Omdat met zoveel verzamelen
momenteel niet mag, kan Kempenkuren niet in zijn normale vorm doorgaan. Maar niet
getreurd, Gouw Kempen heeft een geweldig alternatief voorzien!! Zijn jullie even
nieuwsgieren als jullie leiding is? Kom dan zaterdag zeker af!

Contactpersoon van de maand: Sepp (+32 4 94 32 40 79)

WIST JE DAT…
…de makkerleiding team vlotje heel dankbaar is voor hun geduld?
…de makkerleiding ietsje te laat was met het doorsturen van het vlotje?
…team vlotje erg ondergewaardeerd wordt en meer complimentjes verdient?
…team vlotje hard werkt en altijd in orde is?
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Zeeverkenners
3 april: Opening vaarseizoen voor uren (zie mail) @Frac
Zoals een niet zo wijze Pieter ooit eens zei, wanneer Pasen op een vrijdag valt, word ik
miljonair. Wel wie had gedacht om een gelijkaardig fenomeen ooit te mogen meemaken?
Belofte en Opening vaarseizoen op dezelfde dag!? Of om het met de woorden van de
onbekende zanger Wim Sonneveld te zeggen: de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Met andere woorden, vergeet Pasen komende zondag en maak je klaar voor de enige
echte feestdag deze vakantie!
10 april: Bosspel voor uren (zie mail) @Frac
Vandaag gaan we voor het eerst sinds lang nog eens een bosspel spelen. Jaja, dat is
ondertussen al zo lang geleden, hopelijk weten jullie allemaal nog hoe het bos er uit ziet?
Voor zij die nu toch beginnen twijfelen, niets houd je tegen om al eens verkennend te gaan
wandelen. Voor al de rest die zich hiervoor te lui voelen, gewoon lekker zaterdag afkomen
dan en ontdek het bos opnieuw met ons!
16-18 april: Hydratatiespel voor uren (zie mail) @Frac
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua!
Oggi riecheggia in tutto il mondo l’annuncio della Chiesa: “Gesù Cristo è risorto!” –
“È veramente risorto!”.
Voor degene die er iets van begrepen hebben, dit waren de eerste zinnen van het “Urbi et Orbi”
van paus Fransiscus vorig jaar. Dit heeft nog steeds niets met de activiteit van vandaag te
maken, maar bij deze heb ik wel jullie aandacht. Want zelf ook al gaat Paasweekend niet door,
vandaag is het nog steeds scouts en we gaan er dan ook het beste van maken.

Kom dus mee je vakantie afsluiten en nog eens lekker een spel spelen voor het laatste
deel van het schooljaar begint.

24 april: Zeilen voor uren (zie mail) @Melle
There once was a ship that put to the Melle
The name of the ship was the Dulle Griet
The winds blew up, her bow dipped down
O blow, my verkenners, blow…
Voor de simpele zielen die het nog niet door mochten hebben, WIJ GAAN ZEILEN!!!
En zoals Paul de Leeuw het zegt:
Je moet zeilen op de wind van vandaag. De wind van gisteren helpt je niet vooruit. De wind
van morgen blijft misschien wel uit. Je moet zeilen op de wind van vandaag.

Dus zet je beste beentje voor en laat ons zien wat je kan!

Contactpersoon van de maand: Xander (0472 39 55 09)

WIST JE DAT…
…het gemiddelde IQ van mensen met de naam Pieter 64 is?
… Bommel (de hond van de familie Meiland) afgelopen maand gestorven is?
… de zeeverkenners de wafelverkoop wel gewonnen hebben en dat dit misverstand bij deze dan ook
voor eens en altijd de wereld uit is?
…dit vlotje in het totaal 329 keer de letter ‘e’ bevat?
…de loodsen dit jaar hun eigen bier hebben gebrouwen? Bestellen kan al via enkele klikken op
de site!
… één van bovenstaande weetjes gelogen is?
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Loodsen
3 april: Opening vaarseizoen & Belofte van 12u30 tot 15u30 (zie mail) @FRAC
Het is weer die tijd van het jaar! Bootjes wijden zodat we veilig kunnen varen,
jippiiee!! EENNN omdat we dit scoutsjaar onze belofte nog niet afgelegd hebben, doen
we dat vandaag er ook nog bij.
No stress: de belofte is dit jaar helemaal anders dan normaal en zal enkel binnen ons gezellig
groepje zijn.
Piekfijn uniform, je mooiste mondmasker en de beste scoutsvibes is het enige wat je
nodig hebt vandaag!
10 april: Zeilen + Stage van 14u tot 17u @ Mellevijver
Hoog tijd om weer de echte zeescout uit te hangen en zien of jullie na een koude winter
en zo lang in jullie kot zitten nog steeds kunnen zeilen.
Doel van vandaag: geen boten kapot maken, geen man/vrouw overboord en hopen dat
er wind is.
Ook zijn er enkele onder jullie die vandaag een jongere tak uit de nood zullen helpen en
stage gaan doen. De planning hiervoor volgt nog, hou onze groep in de gaten voor
meer info!
17 april: EHBO spel van 14uur tot 17uur @ FRAC
Eindelijk! 3de keer goeie keer, Lotte doet vandaag nog eens poging om ons het EHBO spel
te laten spelen. Zorg ervoor dat je aanwezig bent, anders valt het spel in het water …
24 april: Kempenkuren + stage van 14uur tot 17uur @ FRAC
Dit jaar helaas geen weekend met andere scoutsgroepen, wel een battle tegen alle andere
Jins van de Kempeeeuuhh!! Het thema is big brother en het zal de moeite zijn, meer
verklappen we nog niet (en we hebben zelf gewoon nog niet meer info gekregen hihi).

Net zoals 2 weken geleden, gaat er een deel van jullie weer stage doen, spanneeeend!!! Hou
onze groep in de gaten om te zien waar en wanneer je verwacht wordt.

Contactpersoon van de maand: Marieke (0498 73 57 00)

WIST JE DAT…
… ik (Marieke) slecht nieuws heb voor jullie?
… jullie op paasweekend zullen moeten gaan zonder mij en jullie dus enkel de 2 veggi’s als
begeleiding hebben?
… ik echt hoop dat jullie toch nog vlees gaan krijgen?
… we om het goed te maken eens een echte vlees-activiteit gaan doen?
… we KEI GOED bezig zijn met werken voor onze reis naar het tropische Heist-aan-zee?
… we nog altijd bier verkopen en iedereen hier reclame voor moet maken?
… Steff een saaie tegenspeler is bij Ninja?
… Robine onlangs jarig was en we dankzij haar eindelijk nog eens samen een Capri Sunneke
konden degusteren?
… dit liedje jullie hopelijk weer goeie vibes, herinneringen van ons eerste weekendje en jullie beste
dansmoves naar boven brengt?
https://www.youtube.com/watch?v=oO7ss7pJPUw
… er is beslist om op onze reis elke dag een ochtendloopje te doen?
… je met dit liedje alvast kan wegdromen over onze
loodsenreis? https://www.youtube.com/watch?v=fsALDfBjlBs
… jullie zonder twijfel ECHT de tofste tak zijn dit jaar?
… ik echt hoop dat dit genoeg wist-je-datjes zijn om het meeste te hebben van alle takken?

