Maandprogramma APRIL

Zeehonden
Zoals jullie merken zorgt het coronavirus er ook bij ons voor dat wij onze activiteiten moeten
schrappen. Dit is uiteraard heel erg jammer. De leiding keek enorm uit naar het
paasweekend, het verjaardagsfeest van de scouts en alle andere activiteiten die geschrapt
moeten worden, maar we moeten ons gezond verstand gebruiken en de maatregelen van de
overheid volgen, zodat dat verdomde virus snel onder controle is en we heel erg snel terug
kunnen spelen en ravotten.
TIP: ‘DE ONLINE JEUGDBEWEGING (tegen coronaverveling)’ is een openbare groep op
facebook waarin op zaterdagen van 14-17 uur een online spel wordt gespeeld en de
zeescouts wilt natuurlijk ook vertegenwoordigd worden, dus doe je best!
Hopelijk tot snel!
De leiding
4 april: Geen activiteit
11 april: Geen activiteit
13-15 april: Geen activiteit van 9 uur tot 16 uur @Hoge Rielen
18 april: Geen activiteit
25 april: Activiteit van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Nu we terug buiten mogen komen, is het EIN-DE-LIJK terug scouts! Wat we vandaag voor
jullie voorbereid hebben is nog een groot geheim, maar we kunnen al wel verklappen dat
het héééél warm gaat worden. Hopelijk zien we jullie allemaal verschijnen. Om af te tellen
tot deze dag, hebben wij een aftelkalender gemaakt voor jullie. Als je elke dag een vakje
doorstreept, is het scouts op de dag van het laatste vakje. In het vakje kan je zien hoeveel
dagen het nog wachten is. Nog eventjes geduld...
Op het moment van schrijven gaat de activiteit van 25 april nog door, maar de kans
bestaat dat de maatregelen verlengd worden en deze activiteit dus ook niet doorgaat,
maar dan zal dat ook via onze kanalen vermeld worden.
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Contactpersoon van de maand: Lukannon (0487 56 63 67)

WIST JE DAT…
…de leiding jullie enorm hard gaan missen in april?
…onze scouts al 20 jaar bestaat?

…de paashaas al 59 jaar oud is?
… deze tekening van de paashaas kei mooi is?
…je deze altijd mag in kleuren?
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Zeewelpen
Zoals jullie merken zorgt het coronavirus er ook bij ons voor dat wij onze activiteiten moeten
schrappen. Dit is uiteraard heel erg jammer. De leiding keek enorm uit naar het
paasweekend, het verjaardagsfeest van de scouts en alle andere activiteiten die geschrapt
moeten worden, maar we moeten ons gezond verstand gebruiken en de maatregelen van de
overheid volgen, zodat dat verdomde virus snel onder controle is en we heel erg snel terug
kunnen spelen en ravotten.
TIP: ‘DE ONLINE JEUGDBEWEGING (tegen coronaverveling)’ is een openbare groep op
facebook waarin op zaterdagen van 14-17 uur een online spel wordt gespeeld en de
zeescouts wilt natuurlijk ook vertegenwoordigd worden, dus doe je best!
Hopelijk tot snel!
De leiding
4 april: Geen activiteit
11 april: Geen activiteit
13-15 april: Geen activiteit
18 april: Geen activiteit
25 april: Roeien van 14 uur tot 17 uur @Mellevijver
Joepiedepoepie!!! Roeien, roeien, trek aan de riemen dan gaan we vooruit. Denk zeker nog
eens na over wat nu weer juist de roeicommando’s zijn en hoe je juist moet roeien. Geen
nood als je dit niet meer weet! We zullen alles vandaag nog eens goed opfrissen, zodat jullie
tegen het einde van de dag weer ervaren zeelui zijn! Vergeet zeker geen waterschoentjes,
handdoek en eventueel reservekledij. Je mag eventueel ook een flesje water meebrengen
om te drinken.
Op het moment van schrijven gaat de activiteit van 25 april nog door, maar de kans
bestaat dat de maatregelen verlengd worden en deze activiteit dus ook niet doorgaat,
maar dan zal dat ook via onze kanalen vermeld worden.

Contactpersoon van de maand: Raksha (0494053310)

WIST JE DAT…
…Jacala soms heel verstrooid is en naar verkeerde plaatsen fiets?
…Akela en Sona naar dezelfde kapper gaan?
…Mysa heel graag eens samen met alle welpen haar favoriete liedje van K3 wil zingen?
…Raksha al heel erg aftelt naar de grote vakantie om samen met alle welpjes op kamp te
kunnen gaan?
…een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat?
…een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?
...de welpen toch wel de tofste tak is?
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Zeeleeuwen
Zoals jullie merken zorgt het coronavirus er ook bij ons voor dat wij onze activiteiten moeten
schrappen. Dit is uiteraard heel erg jammer. De leiding keek enorm uit naar het
paasweekend, het verjaardagsfeest van de scouts en alle andere activiteiten die geschrapt
moeten worden, maar we moeten ons gezond verstand gebruiken en de maatregelen van de
overheid volgen, zodat dat verdomde virus snel onder controle is en we heel erg snel terug
kunnen spelen en ravotten.
TIP: ‘DE ONLINE JEUGDBEWEGING (tegen coronaverveling)’ is een openbare groep op
facebook waarin op zaterdagen van 14-17 uur een online spel wordt gespeeld en de
zeescouts wilt natuurlijk ook vertegenwoordigd worden, dus doe je best!
Hopelijk tot snel!
De leiding
4 april: Geen activiteit
11 april: Geen activiteit
13-15 april: Geen activiteit
18 april: Geen activiteit
25 april: Boys- en girlsnight van 16 uur tot 20.30 uur @locatie: to be announced
Jeeejjj, boys- en girlsnight, de leukste activiteit van het jaar! Dat vindt de leiding toch. Dit is
wel een activiteit waarvoor je 4 euro moet meebrengen, want er wordt die avond natuurlijk
ook gesmuld. Let op! De uren van de activiteit zijn ook een beetje anders! De plaats van de
activiteit zal nog worden gemaild. Vergeet dus zeker de 4 euro niet mee te nemen en tot
dan!
Op het moment van schrijven gaat de activiteit van 25 april nog door, maar de kans
bestaat dat de maatregelen verlengd worden en deze activiteit dus ook niet doorgaat,
maar dan zal dat ook via onze kanalen vermeld worden.

Contactpersoon van de maand: Veronica (04 92 96 40 17)

WIST JE DAT…
…er ergens tussen deze wist-je-datjes één weetje zit dat over de scouts gaat?
…als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?
…de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram weegt?
…de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is?
…Wies na het paintballspel uitslag kreeg op zijn lippen?
…een blinde geen hoogtevrees kan hebben?
…je voet even groot is als de binnenkant van je arm?
…te hard niezen je een gebroken rib kan geven?
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Scheepsmakkers
Zoals jullie merken zorgt het coronavirus er ook bij ons voor dat wij onze activiteiten moeten
schrappen. Dit is uiteraard heel erg jammer. De leiding keek enorm uit naar het
paasweekend, het verjaardagsfeest van de scouts en alle andere activiteiten die geschrapt
moeten worden, maar we moeten ons gezond verstand gebruiken en de maatregelen van de
overheid volgen, zodat dat verdomde virus snel onder controle is en we heel erg snel terug
kunnen spelen en ravotten.
TIP: ‘DE ONLINE JEUGDBEWEGING (tegen coronaverveling)’ is een openbare groep op
facebook waarin op zaterdagen van 14-17 uur een online spel wordt gespeeld en de
zeescouts wilt natuurlijk ook vertegenwoordigd worden, dus doe je best!
Hopelijk tot snel!
De leiding
4 april: Geen activiteit
11 april: Geen activiteit
13-15 april: Geen activiteit
18 april: Geen activiteit
25 april: Verrassingsactiviteit van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Omdat verrassingen en scouts twee super toffe dingen zijn, staat er vandaag een
verrassingsactiviteit op het programma, beter kan toch niet? Wie weet is het een
ouderwetste stratego, een knutselactiviteit, knotsgekke pleinspelletjes of een
werkvergadering? Grapje, dat laatste niet. Maar moest je al net zo nieuwsgierig zijn als wij,
dan raden we jullie aan om gewoon te komen!
Op het moment van schrijven gaat de activiteit van 25 april nog door, maar de kans
bestaat dat de maatregelen verlengd worden en deze activiteit dus ook niet doorgaat,
maar dan zal dat ook via onze kanalen vermeld worden.

Contactpersoon van de maand: Nuno 0484169640

WIST JE DAT…
…we super gekke dansmoves hadden op de kinderfuif?

…we heel blij zijn wanneer het aantal corona-besmettingen gedaald zal zijn en we terug naar
de scouts mogen komen?
…een volwassen vleermuis 1000 insecten per uur kan eten?
…je linkerlong kleiner is dan je rechterlong?
…je hersenen ‘s nachts actiever zijn dan overdag?
…het land met de meeste meren Canada is?
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Zeeverkenners
Zoals jullie merken zorgt het coronavirus er ook bij ons voor dat wij onze activiteiten moeten
schrappen. Dit is uiteraard heel erg jammer. De leiding keek enorm uit naar het
paasweekend, het verjaardagsfeest van de scouts en alle andere activiteiten die geschrapt
moeten worden, maar we moeten ons gezond verstand gebruiken en de maatregelen van de
overheid volgen, zodat dat verdomde virus snel onder controle is en we heel erg snel terug
kunnen spelen en ravotten.
TIP: ‘DE ONLINE JEUGDBEWEGING (tegen coronaverveling)’ is een openbare groep op
facebook waarin op zaterdagen van 14-17 uur een online spel wordt gespeeld en de
zeescouts wilt natuurlijk ook vertegenwoordigd worden, dus doe je best!
Hopelijk tot snel!
De leiding
4 april: Geen activiteit
11 april: Geen activiteit
13-15 april: Geen activiteit
18 april: Geen activiteit
25 april: Handelsspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag mag je je innerlijke businessman naar boven laten komen, wij gaan namelijk ons
eigen imperium opbouwen. Belangrijk is wel om te vermelden dat dit niet met al te legale
goederen zal gebeuren, pas je businessplan dus een beetje aan, want met brave
handelsverdragen zal je er niet geraken…
Op het moment van schrijven gaat de activiteit van 25 april nog door, maar de kans
bestaat dat de maatregelen verlengd worden en deze activiteit dus ook niet doorgaat,
maar dan zal dat ook via onze kanalen vermeld worden.

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

WIST JE DAT…
…Xander dit vlotje heeft geschreven?
…Xander zich bij deze openlijk uit als tegenstander van Team Vlotje (aka: Team Taalkutten)?
…Team Vlotje denkt dat ze alles kunnen maken en daardoor constant vlotjes aanpast?
…Xander een klein pietje heeft?
…Xander verwacht dat al zijn vorige wist-je-datjes aangepast zullen zijn?
…Team Vlotje alleen maar dingen aanpast die fout of onwaar zijn?
…Xander dus beter eerst naar zichzelf kijkt?
…Xander duidelijk met heel veel opgekropte gevoelens zit?
…Xander hierover gerust met mensen mag praten?
…Team Vlotje niet openstaat voor een gesprek met Xander?
…dit enkele mooie memes over Pieter De Brabandere en Wies Van Bourgonie zijn?
(Ter verduidelijking: : het gaat hier niet om problemen met de studierichting, de memes zijn
enkel op Pieter en Wies gericht. Ik besef dat dit heel erg laag is, maar ik kan er echt niet aan
doen.)
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Loodsen met hun kutbegeleiding
Zoals jullie merken zorgt het coronavirus er ook bij ons voor dat wij onze activiteiten moeten
schrappen. Dit is uiteraard heel erg jammer. De leiding keek enorm uit naar het
paasweekend, het verjaardagsfeest van de scouts en alle andere activiteiten die geschrapt
moeten worden, maar we moeten ons gezond verstand gebruiken en de maatregelen van de
overheid volgen, zodat dat verdomde virus snel onder controle is en we heel erg snel terug
kunnen spelen en ravotten.
TIP: ‘DE ONLINE JEUGDBEWEGING (tegen coronaverveling)’ is een openbare groep op
facebook waarin op zaterdagen van 14-17 uur een online spel wordt gespeeld en de
zeescouts wilt natuurlijk ook vertegenwoordigd worden, dus doe je best!
Hopelijk tot snel!
De leiding
4 april: Geen activiteit
11 april: Geen activiteit
13-15 april: Geen activiteit
18 april: Geen activiteit
25 april: Zeilen van 9 uur tot 17 uur @E3 vijver
Het vaarseizoen is nog maar net begonnen en raad eens? Jaja, we gaan zeilen. Pieter dacht
dat dit met de leeuwen was, maar dat is pas volgende week. Pieter J is soms nogal dom, niks
van aantrekken.
Op het moment van schrijven gaat de activiteit van 25 april nog door, maar de kans
bestaat dat de maatregelen verlengd worden en deze activiteit dus ook niet doorgaat,
maar dan zal dat ook via onze kanalen vermeld worden.
Contactpersoon van de maand: Mateo (0495366125)
Contactpersoon van de maand: Matthis (0468112487)
Contactpersoon van de maand: Annabelle (0488536224)
Meer nummers heb ik niet…

Contactpersoon van de maand: Wout (0492 99 87 78)
Contactpersoon van de maand: Caitlin (0470985386)
Contactpersoon van de maand: Lars (0497 76 71 70)

Die van mij mag je zelf opzoeken.

WIST JE DAT…
…een wist-je-datje er zoals dit moet uitzien?
…er dus geen hoofdletter nodig is na de drie puntjes die wel nodig zijn?
…er op het einde dus ook een vraagteken moet staan?
…de loodsen al veel geldjes hebben gespaard?
…jullie leiding jullie toch stiekem heeft gemist gedurende maart?
…Pieter, twee maanden bob is geweest?
…Pieter dit niet zomaar heeft gedaan?
…Nieuwjaar wel heeeeeel leuk was?
…je hem vanaf nu terug als Pieter mag aanspreken?
…mijn inspiratie op is en ik nu stop met wist-je-datjes?

Dan nu nog één vaststaand feit!
Toekomstplannen van Wies en Pieter

