Maandprogramma DECEMBER 2021

Zeehonden
4 december: Sinterklaas van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land. En voor de flinke zeehonden heeft hij
misschien een cadeautje bij. Dus vergeet niet je schoentje te zetten en een mooie tekening
te maken voor deze vriendelijke oude man.
11 december: Winterhandelspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag gaan we zo veel mogelijk geld verdienen in een winterhandelspel. We zullen
kerstbomen, kerstversiering, coole ijskristallen en nog veel meer verhandelen. Oefen dus al
zeker op jullie verkoopspraatjes!
18 december: Kerstcluedo van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Het is bijna Kerstmis, maar we zitten met een groot probleem: de kerstman is vermist. En
zonder de kerstman zullen er geen cadeautjes onder de kerstboom liggen. Deze zaterdag is
het dus jullie taak om uit te zoeken door wie de kerstman is ontvoerd.
25 december: Geen activiteit
Deze zaterdag is het spijtig genoeg geen scouts, maar vandaag is het wel Kerstmis. Jullie
kunnen dus met je familie feest vieren, veel cadeautjes openen en heel veel lekkers eten.
Fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!

Contactpersoon van de maand: Zeevang (0476614725)

WIST JE DAT…
…het paard van Sinterklaas Slecht-Weer-Vandaag heet?
…de pieten graag stoute kinderen plagen?
…de Kerstman op de Noordpool leeft?
…de Kerstman een rendier heeft met de naam Rudolf?
…de zeehonden heel snel alle wafels hebben verkocht tijdens de financiële actie?
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Zeewelpen
4 december: Sinterklaas van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Wie het zou zijn, weten jullie
natuurlijk allemaal al. De sint komt ook dit jaar weer op bezoek om ons uit zijn grote boek
voor te lezen. Hopelijk zijn jullie allemaal een beetje braaf geweest dit jaar en worden er
geen kinderen mee naar Spanje genomen in de zak van sinterklaas. De leiding vindt alleszins
dat jullie je goed gedragen. In afwachting van het bezoek van de goedheilig man spelen we
nog een spetterend sinterklaasspel.
11 december: Casino-avond van 18:00 uur tot 20:30 uur @FRAC
Kaching!!! Heb je de jackpot gewonnen of ben je platzak? Speel jij het pokerspel van de
eeuw of zit je liever bij de gokkast? Vandaag spelen wij onze eigen versie van Casino Royale.
Wie wint het meeste geld? Kom allemaal meedoen om jullie gokje te wagen. Vandaag is het
ook de bedoeling dat je mooi opgekleed naar de activiteit komt, dus haal die smokings en
cocktailkleedjes maar uit de kast. (Je mag je dus verkleden vandaag!) Neem ook zeker een
spelletje mee.
18 december: Kerstspelstratego van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!!! Vandaag spelen we een spel met verkenners en
maarschalken of zijn het elfjes en rendieren? Maak het mee met onze Stratego Kerstspecial.
25 december: Geen activiteit
Heel lang geleden voor de allereerste keer
Dat had ge moeten zien, 't was verschrikkelijk slecht weer
Lag hij daar te bibberen in een koude koeiestal
In een kribbeke met nen os en nen ezel, da was al
Maar boven in de lucht kon je een sterreke zien staan
Dat alsmaar zat te fonkelen, d'r hing een wegwijzertje aan
En het heeft ni lang geduurd of het was daar vollen bak
Het krioelde van de herders met nen dikke wolle frak
Jezeke is geboren, haleluja hallo
Jezeke is geboren in een bakske vol met stro!
Vandaag is het helaas geen activiteit, maar een dag om familie en vrienden, op een veilige
manier, te bezoeken en de geboorte van Jezus te herdenken. Misschien gaan sommigen van
jullie wel naar de kerk op deze feestdag. Wij wensen jullie al vast een vrolijk kerstfeest en
een gelukkig nieuwjaar. Tot na de vakantie voor weer meer zeescoutspret.
Contactpersoon van de maand: Baloe 0491 31 34 17

WIST JE DAT…
…een legende van Sinterklaas bestaat, waarin hij drie dode kinderen terug tot leven wekt?

…25 december ook de verjaardag van Isaac Newton, een heel bekende wetenschapper, is?
…het nummer White Christmas van Bing Crosby het meest verkochte kerstnummer ter
wereld is?
…het geven van kerstcadeaus aan kinderen, maar ook aan onze vrienden en geliefden,
verwijst naar de cadeaus die de drie wijzen op kerstochtend aan kindeke Jezus hebben
gegeven?
…dit wist-je-datje zowel mededelend, uitroepend én vragend is.!?
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Zeeleeuwen
4 december: Sinterklaas van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Deze zaterdag komt de sint met zijn pieten over de vloer, de Goedheiligman verwacht jullie
beste kant en een tekening vindt hij blijkbaar ook altijd leuk.
11 december: Ballenspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Voetbal, rugbybal, baseball en alle balsporten die er bestaan, alleen gaan we vandaag een
twist in het spel steken. Hockey met een voetbal of basketten met pingpongballetjes, de
combinaties zijn eindeloos.
18 december: Verrassingsactiviteit van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag spelen we een van de speciaalste spelletjes van heel het jaar, maak jullie allemaal
klaar voor de laatste activiteit van 2021 en maak zeker ook allemaal een tekening voor jullie
favoriete leiding en onze jarige job, Mart.
25 december: Geen activiteit
Spijtig genoeg is het vandaag geen scouts. :( Wij wensen jullie met heel de leidingsploeg een
fijne kerst en een gelukkig Nieuwjaar!

Contactpersoon van de maand: Arthur (0468270861)

WIST JE DAT…
…een houtkikker zijn plas tot 8 maanden kan ophouden?
…ananas je vlees heel mals kan maken dankzij de zuren in het vruchtvlees?
…wist-je-datjes meestal echt waar zijn?
…sommige leeuwen hun belofte niet zo goed uit het hoofd hadden geleerd?
…de eetavond van het Ozee een superkinderdisco had?
…bijna al de takken al hun wafels al hadden verkocht tegen de middag?
…niemand van onze scouts een piraat is?
…jullie matige leiding Arthur sinds begin november een kot heeft?
…13 x 27 niet 11 is?
…de afkorting ‘OMG’ in 1917 al gebruikt werd in een brief naar Winston Churchill?
…een appelsien niet natuurlijk op aarde is gekomen, maar het een mix van pompelmoes en
mandarijn is?
…er een grote kans is dat het water dat je drinkt ouder is dan ons zonnestelsel?
…dolfijnen namen hebben voor elkaar?
…de maan maanbevingen heeft zoals de aarde ook aardbevingen heeft?
…jullie favoriete leiding Mart 24 december jarig is, dus ze ook zeer graag een tekening wilt
van jullie allemaal?
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Scheepsmakkers
4 december: Sinterklaas van 15 uur tot 18 uur @FRAC
Hoor wie klopt daar kind'ren, Hoor wie klopt daar kind'ren. Hoor wie tikt daar zachtjes tegen
't raam. 't Is een vreemd'ling zeker, die verdwaalt is zeker. 'k Zal eens even vragen naar zijn
naam. Tis de goedheilige man sinterklaas met zijn roetveegpieten. Maak allemaal maar een
mooie tekening en neem een wortel en een pintje mee! Wie zal er dit jaar stout zijn
geweest?
11 december: Filmavond van 19 uur tot 21:30 uur @FRAC
De examens zijn volop bezig, dus tijd voor de nodige ontspanning. Dit doen we natuurlijk
met een super leuke (nog te bepalen) film. Neem allemaal een kussen, deken, snackje en
drankje mee voor de full cinema experience. Jullie leiding zorgt voor de rest.
Ps. Kom op tijd, want bij ons is er geen reclame voor de film. ;))
18 december: Kerstfeestje + verjaardag Pieter van 19 uur tot 21:30 uur @FRAC
Vandaag is het een hoogdag. Naast de verjaardag van Pieter, gaan we ook Kerstmis vieren.
Dit om jullie helemaal voor te bereiden op de feestjes die er aankomen, dus zie het als een
generale repetitie. Trek allemaal jullie mooiste kleren maar aan. Bij kerstmis horen er
natuurlijk ook cadeautjes. Voorzie daarom een cadeautje van tussen de 3 à 5 euro.
25 december: Geen activiteit
Jullie leiding gaat vandaag de familie nog eens opzoeken en lekker veel pakjes openen, dus
helaas geen activiteit.
Aan ieder van jullie de beste wensen voor 2022 en dat al jullie dromen mogen uitkomen!
Geniet van de feestdagen en het samenzijn met familie!
Dikke knuffels
Makkerleiding xoxo

Contactpersoon van de maand: Pieter (0476032491)

WIST JE DAT…
…ik bijna te laat was met het vlotje in te dienen?
…Wies er mij aan heeft doen denken?
…ik Wies nu dankbaar ben?
…je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm?
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Zeeverkenners
4 december: Sinterklaas van 15 uur tot 18 uur @FRAC
Het moment van het jaar is aangekomen… De sint komt langs! De sint zal weer uit zijn grote
boek voorlezen en de roetpieten zullen jullie in de tussentijd verwennen met wat lekkernij!
De lekkernij is natuurlijk ALLEEN voor de brave kindjes!
11 december: Casinoavond van 19 uur tot 21:30 uur @FRAC
Vandaag moet je NIET in uniform komen! Je mag je chic kleden vandaag, want we gaan naar
het casino van ’t FRAC. Mocht je het nog niet weten, er is onlangs een casino geopend. We
zullen een van de eerste zijn die zullen langsgaan! Tot dan!
18 december: Verrassingsactiviteit van 19 uur tot 21:30 uur @FRAC
Wat de activiteit vandaag is, is nog een verrassing. We kunnen je wel al verzekeren dat het
een zalige activiteit wordt die je zeker niet wilt missen! Kom dus op tijd en al je vragen over
de activiteit zullen beantwoord worden.
25 december: Geen activiteit
Helaas ga je ons (en wij jullie) moeten missen. Het is deze week geen activiteit, maar niet
getreurd, want het is vandaag KERST! Geniet ervan en we zien elkaar weer in het nieuwe
jaar… 2022. Ooh ja ook al een tipje: 1 januari is op een zaterdag (en geen scouts),
nieuwjaarsbriefjes zijn altijd welkom!

Contactpersoon van de maand: Veronica (0492 96 40 17)

WIST JE DAT…
…een wist-je-datje er zoals dit moet uitzien?
…Veronica haar rijbewijs heeft gehaald?
…nu heel de verkennerleiding een rijbewijs heeft?
…het pas kerstvakantie is vanaf 24 december?
…jullie leiding al die wist-je-datjes zelf erin moet zetten en dus elke maand moet
veranderen?
…de grootste cactus 25m hoog is?
…honing meer dan 3000 jaar houdbaar blijft?
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Loodsen
4 december: Sinterklaas van 15 uur tot 18 uur @FRAC
Ook dit jaar komt de goedheiligman controleren of jullie braaf zijn geweest het afgelopen
jaar! Er zijn er dus een paar die zich sterk zorgen moeten maken volgens mij. Laat u niet
tegenhouden om ook een geschenkje of een tekening te voorzien voor de sint en zijn pieten!
Wie weet krijgen jullie dan ook wel een geschenkje van de sint!
11 december: Filmavond van 19 uur tot 21:30 uur @FRAC
Zodat je je optimaal kunt voorbereiden op de grote toetsen heeft jullie fantastische
begeleiding speciaal voor jullie een avondactiviteit voorzien, zodat jullie overdag nog vlijtig
kunnen studeren! Hopelijk komen jullie dan allemaal met een beetje meer kennis naar onze
ontspannende filmavond! Doe geen moeite, wij kiezen zelf de film! Tot dan!
18 december: Gezelschapsspelletjesavond van 19 uur tot 21:30 uur @FRAC
Om er zeker voor te zorgen dat jullie puntjes uitstekend gaan zijn, heeft jullie fantastische
begeleiding weer een avondactiviteit voorzien! Jullie kunnen zo overdag het nodige
studeerwerk doen (en dat is wel nodig, lijkt me)! ’s Avonds kunnen we dan kijken wie Dr.
Black heeft vermoord of wie de slimste mens ter wereld is! Neem zeker zelf ook jullie
favoriete spelletjes mee!
25 december: Geen activiteit
Ja, de examens zijn misschien gedaan, maar we vonden toch dat jullie nog wat meer tijd
moesten hebben om jullie kennis te vergroten! Dikke tip: Leer misschien wat godsdienst
vandaag! We vieren vandaag de geboorte van ene Jezus Christus, een interessant figuur wel!
PS: Jezus Christus is die mens die op water kan wandelen en van water wijn kan maken!
Zalige Kerstmis!

Contactpersoon van de maand: De Poetin van de tak (0472395509)

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?
…er meer wist-je-datjes mogen zijn dan 3 of 4?
…het leven geen ponykamp is?
…de volgende drie wist-je-datjes enkel van toepassing zijn als de coronasituatie het toelaat?
…jullie allemaal welkom zijn op 31 december op het FRAC om het oude jaar af te sluiten?
…jullie ook allemaal verwacht worden op 31 december in de Wollewei of de Madelon om te
werken?
…je het zeker moet laten weten als je toch niet kunt met een goede reden?
…we echt heel goed bezig zijn?
…de begeleiding en de peter echt ongezien veel zin hebben in onze reis?
…Lisa en Pieter echt kei hard zijn gewonnen tegen Xander en Vie met sjotteren?
…dit wel genoeg wist-je-datjes zullen zijn?
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Akazee
11 december: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @Zwembad Stadspark Turnhout
Vandaag gaan we voor de eerste keer met de Akazeetak zwemmen. Breng dus zeker je
zwemkleding, handdoeken en eventuele hulpmiddelen (zwembandjes, drijfplankje, …) mee.
Vergeet ook zeker niet om 3,5 euro mee te nemen! Daarnaast komt er ook veel leiding mee
om jullie te helpen als dit nodig is en natuurlijk ook om met jullie samen te spelen. Het
belooft een spetterende dag te worden!
25 december: Geen activiteit
Vandaag hebben we jammer genoeg geen activiteit want het is de eerste kerstdag! Maak er
allemaal een superfijne dag van met familie en/of vrienden en we zien elkaar snel weer
terug. Tot dan!

Contactpersoon van de maand: Sarah (0477733279)

WIST JE DAT…
…de leiding al superhard uitkijkt naar het zwemmen?
…de pasta op de pasta-avond van de zeescouts mega lekker was?
…de leiding jullie zal missen op 25 december?
…dit een mooie tekening is?
…je deze mag inkleuren en afgeven als we elkaar terugzien?

