Maandprogramma DECEMBER 2021

Akazee
3 december: Sinterklaas van 14u uur tot 17 uur @FRAC

Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt, wie zou dat zijn?
Vandaag komt de Sint ons met zijn pieten een bezoekje brengen. Wie is er braaf
geweest? We zullen het vandaag allemaal te weten komen. Neem gerust je mooie
tekeningen voor de Sint mee naar de activiteit. Hij zal er heel blij mee zijn!
10 december: Après-skispel van 18 uur tot 20.30 uur @FRAC

Vandaag mogen jullie verkleed komen in jullie beste ski-outfit. Het koud hebben doen
we niet vandaag, want we spelen een heus après-skispel. Wil je weten wat we voor
jullie in petto hebben? Kom dan zeker een kijkje nemen!
17 december: Kerstfeestje van 14 uur tot 17 uur @FRAC

Het is weer bijna de leukste feestdag van het jaar. De kerstboom staat al in huis en
we mogen bijna al die cadeautjes openmaken. Vandaag is echt wel de allerleukste
feestdag. Vandaag vieren we ons grote Akazee-kerstfeest. Doe gerust je mooiste
kersttrui aan en neem je rendieren ook maar mee. Tot dan!
24 december: Geen activiteit
Omdat jullie vandaag bij jullie familie zijn om je buikje rond te eten met kroketjes doen we
vandaag geen activiteit.
31 december: Geen activiteit
Jullie moeten vandaag veel oefenen op het voorlezen van jullie nieuwjaarsbrieven, dus laten
we jullie vandaag nog een weekje rusten. Vanaf volgende week mogen jullie terug naar de
scouts. JOEPIEEEEE!!!

Contactpersoon van de maand: Nienke (0468354060)

WIST JE DAT…
…wij op de financiële actie super goed hebben verkocht?
…wij als leiding graag nieuwjaarsbrieven krijgen?
…Vie echt niet goed is in naaien?
…Toon in januari jarig is?
…akazee het meeste choco eet van alle takken?

Zeehonden
3 december: Sinterklaas van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint… En vandaag komt hij langs op de scouts, joepie!
Zijn de zeehondjes en hun leiding braaf geweest dit jaar? We komen het vandaag te weten,
want Sinterklaas en zijn pieten hebben een gaatje in hun agenda gevonden om even bij ons
langs te komen. Oefen alvast de teksten van de sinterklaasliedjes, begin te trainen om
koekjes te vangen die de pieten gooien of maak een mooie tekening. En wie weet krijg je wel
wat lekkers mee naar huis!
10 december: Voetbalspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Het WK voetbal is onlangs gestart en dat kunnen we natuurlijk niet zomaar laten gebeuren.
Webster heeft zijn dagen zo gepland, dat hij ELKE match kan kijken, dus hij kan jullie er alles
over leren vandaag. Ken je niks van voetbal? Helemaal geen probleem! Bij het
wereldkampioenschap voetbal, komt namelijk veeeeel meer kijken dan enkel voetbal. Er
moeten bijvoorbeeld ook frietjes gebakken worden voor de supporters, de kleren van de
spelers moeten gewassen worden, ballen oppompen… Iedereen is nodig vandaag om onze
eigen WK te organiseren.
17 december: Sneeuwvlokjesspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Speciaal voor vandaag hebben wij eens met Frank Deboosere gebeld en een hele hoop
sneeuwvlokjes besteld. Hij heeft ons beloofd dat hij zijn best gaat doen om het te laten
sneeuwen, maar kon niks beloven. Maar niet getreurd! Zelfs als er geen sneeuw valt, kunnen
wij toch nog ons sneeuwvlokjesspel spelen. Benieuwd hoe we dat voor elkaar krijgen? Dat
kan je alleen maar ontdekken door mee te komen spelen vandaag!
24 december: Geen activiteit
De twee zwaarste weken van het jaar komen er weer aan… En nee, dan heb ik het niet over
alle kilo’s kroketjes die we moeten eten of alle cadeaus om te dragen. Het is véél erger: de
komende twee weken is er geen scouts! Ik hoor jullie al huilen en vragen: “Waarom moeten
we onze leukste hobby zo lang missen?” Omdat wij er zeker van zijn dat jullie deze weken
samen met jullie familie andere leuke dingen gaan doen. Kerstfeestjes, nieuwjaarsbrieven,
misschien wel op reis gaan? Geniet van jullie vakantie!
31 december: Geen activiteit
De laatste dag van 2022 en nog steeds geen scouts… Nog een weekje volhouden en dan zien
we elkaar weer! Wij zijn benieuwd naar jullie verhalen over de kerstvakantie.
Tot volgend jaar!
Contactpersoon van de maand: Vuurdans (0498735700)

WIST JE DAT…
…Seb vorige maand de beste wafelverkoper van de zeehonden was?
…Sinterklaas heeft verteld dat er dit jaar geen stoute kinderen zijn?
…Kerick jarig is op 8 december?
…Nova jarig is op 14 december?
…jullie hen heel blij zouden maken met een mooie tekening voor hun verjaardag?
…alle zeehonden beter waren dan enkele scheepsmakkers met het Aa-spel?
…onze zeehond, Kotick, al heel wat leuke avonturen heeft meegemaakt als hij mee naar huis
mag met jullie?
…wij jullie alvast een ontzettend gelukkig Nieuwjaar wensen?!
…Vuurdans al uitkijkt naar de laatste activiteit van dit jaar, omdat ze dan haar favoriete
mopje kan vertellen? (Dan kan ik zeggen: “Tot volgend jaar hé!”)

Zeewelpen
3 december: Sinterklaas van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag is het een belangrijke dag. Vandaag komt er een heilige man naar onze scouts.
Welke heilige man zou er nu naar onze zeescouts komen hoor ik jullie nu denken. Wel,
SINTERKLAAS komt!!! Zijn jullie wel flink geweest dit jaar en krijgen jullie snoep of gaan jullie
mee met de sint en zijn pieten in de zak? Dat is nog een verrassing. Neem zo veel mogelijk
tekeningen mee voor de sint, want daar wordt hij blij van.
10 december: Elfenspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Met de feestdagen in het vooruitzicht moeten de kerstman en zijn leger van elfen zich
klaarmaken om alle cadeautjes te kunnen maken, inpakken en versturen. Het maken is
natuurlijk de taak van de elfen en wij gaan ze daar vandaag mee helpen.
17 december: kinepoFRACis van 18 uur tot 20:30 uur @FRAC
Omdat jullie leuke leiding het in deze tijd ook heel druk heeft met school kunnen we
vandaag geen activiteit houden in de namiddag. Dus gaan we van het FRAC de Kinepolis
maken. We gaan het gezellig maken en we maken van een lokaal een heuse cinema. Jullie
moeten in uniform komen. Maar mogen wel snackjes meenemen alsook een dekentje of
kussen om het extra knus en gezellig te maken.
24 december: Geen activiteit
HOHOHOHO!! We wish you a merry Christmas!!!
Vandaag is het kerstavond, dat betekent dat jullie allemaal lekker eten en bij jullie familie
zijn. Wij ook, dus kunnen we geen activiteit doen. Maar niet getreurd, nog 2 weken en het is
terug scouts. Om jullie bezig te houden in de vakantie kan je op de volgende pagina een
spelletje maken dat je in januari mag meenemen voor een prijs.
Fijne feestdagen!!!
31 december: Geen activiteit
Liefste welpjes
Het duurt nog maar even
Voor we 2023 gaan beleven.
2023 wordt ons jaar
En wij staan elke week voor jullie klaar.
Week na week een super toffe activiteit
Voor wat plezier in jullie vrije tijd.
Ik wens jullie een heel leuk jaar
En over een jaar zien we elkaar
Je kapoen,

Jacala
Turnhout, 1 januari 2023

Contactpersoon van de maand: Jacala (0468 40 83 76)

WIST JE DAT…
…de aarde rond is?
…de kerstman 9 rendieren heeft?
…sinterklaas graag jullie schoentjes vult?
…ze toen ze merkten dat de toren van Pisa scheef stond ze terug recht zijn beginnen bouwen
waardoor hij nooit recht kan staan?

Zeeleeuwen
3 december: Sinterklaas van 14:00 uur tot 17:00 uur @FRAC
Zoals jullie is de lieve oude man weer in het land. Vandaag zal hij speciaal zijn best doen om
naar het frac te komen en jullie nog eens in de watten te leggen samen met zijn trouwe
vrienden. Zorg maar dat je dus heel braaf bent en niet op de zwarte lijst komt.
10 december: Olympische Winterspelen van 14:00 uur tot 17:00 uur @FRAC
Vandaag zullen we niet tot in Parijs reizen zoals de topatleten in 2024 zullen doen. Vandaag
komen de Olympische Spelen naar Turnhout. Onze eigen winterversie. Zorg dat je in
topvorm bent om met de gouden medailles te gaan lopen. Wij hebben onze beste
sportschoenen al aangetrokken, komen jullie ook in je favorietje sportpakje?
17 december: Kerstverjaardagsspel van 14:00 uur tot 17:00 uur @FRAC
Happy birthday to Mart, Happy birthday to you… Het is bijna kerstmis en we zitten dus al
zwaar in de feeststemming. Tot onzer vreugde kunnen we vandaag nog meer feest vieren.
Daarom staat vandaag in thema ‘Mart haar verjaardagskerstspel’. Leg die kalkoen ook al
maar uit!
24 december: Geen activiteit
Vandaag is het geen scouts door de feestdagen! Geniet van jullie vakantie en zalig
kerstfeest!
31 december: Geen activiteit
Vandaag is het geen scouts door de feestdagen! Geniet van jullie vakantie en gelukkig
Nieuwjaar!

Contactpersoon van de maand: Sepp Onsea +32 494 32 40 79

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?
…Sepp niet goed is in vlotjes schrijven?

Scheepmakkers
3 december: Sinterklaas van 15 uur tot 18 uur @FRAC
Jeejjjj! De Sint is in het land en vandaag is hij op het FRAC. Jullie mogen allemaal een
bezoekje brengen aan Sinterklaas, dus hopelijk zijn jullie braaf geweest, zodat er niemand in
de zak eindigt. Vandaag is de activiteit van 15u tot 18u in de plaats van 14u tot 17u.
10 december: Filmavond van 19 uur tot 21:30 uur @FRAC
De examens zijn voor jullie (en voor sommige leiding) begonnen. Daarom doen we een
avondactiviteit zodat jullie overdag optimaal kunnen leren en super goede examens gaan
afleggen. Welke film we gaan zien, blijft nog een verrassing. Jullie hoeven niet in uniform te
komen, maar mogen cosy kleren aandoen. Vergeet geen lekkere snack en je mag ook een
slaapzak, matje, etc. meepakken.
17 december: Brunch van 10 uur tot 12 uur @FRAC
Vandaag geen activiteit in de avond, maar wel een ochtendactiviteit. Hopelijk zijn jullie
examens al goed verlopen en kunnen jullie er even tussenuit voor onze super gezellige
brunch. Vergeet zeker niet om zelf voor een ontbijtje te zorgen!
24 december: Geen activiteit
Jammer genoeg zullen jullie ons 2 weken moeten missen. Jullie super leuke leiding wenst
jullie alvast een fijn kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.
31 december: Geen activiteit
Zie 24 december.

Contactpersoon van de maand: Lisa (0485 49 15 14)

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?
…jullie super goed wafels verkocht hebben?
…wij jullie heel veel succes wensen met de examens?!

Zeeverkenners
3 december: Sinterklaas van 15 uur tot 18 uur @FRAC
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van
ieder kind. DE SINT KOMT NAAR DE SCOUTS!!! YOEPIEEEE!!! Wist je dat de sint een echte
businessman is? Hij heeft een echt monopolie op de speelgoedindustrie. Hij is de Elon Musk
van de speelgoedautootjes. Allee, brave kindjes moeten zeker komen! Misschien krijgen we
wel een cadeautje.
10 december: Brunch van 10 uur tot 12 uur @FRAC
Wat is er beter dan ontbijt en middageten? BRUNCH! We gaan vandaag lekker brunchen. Zo
gezellig. Iedereen pakt zelf iets mee van thuis en dan gaan we samen lekker brunchen. De
leiding is benieuwd naar jullie culinaire hoogstandjes. Wij verwachten een ontbijtje met
kaviaar en champagne, verse eitjes en pannenkoeken. Haal je beste kookkunsten boven,
zodat we lekker samen kunnen brunchen.
17 december: Filmavond van 19 uur tot 21.30 uur @FRAC
Het is vandaag première van de verkennerawards voor beste film. Na een heftige stemming
over welke film het beste is, is er maar een film het beste volgens jullie. We gaan vanavond
zien welke film in cinema toxandria. Dus pak allemaal een dekentje en kussen mee en
snacks voor tijdens de film. En laat de film maar draaien.
24 december: Geen activiteit
How how how liefste verkennertjes, helaas is het vandaag geen scouts voor jullie. Geniet van
de feestdagen met de familie en al het lekkere eten.
Prettige feestdagen!!!
31 december: Geen activiteit
Liefst leiding,
Dit kerststerretje, schijnt helder en klaar
dat het de weg mag leiden, naar een gelukkig nieuwjaar!
Je kapoenen, de verkenners
Gelukkig nieuwjaar!!! Jullie mogen voor de leiding een nieuwjaarsbriefje maken en volgende
activiteit meenemen. Tot volgend jaar!!!
Contactpersoon van de maand: steff (0498406065)

WIST JE DAT…
…dit het laatste vlotje van 2022 is?
…20 miljoen mensen NNN hebben gefaald op de eerst dag?
…Uranus eerst George werd genoemd?
…Kreeften communiceren door naar elkaar te urineren met de blazen aan weerszijden van
hun kop?
…er een leuke kleurplaat hieronder staat die je mag inkleuren?

Loodsen
3 december: Sinterklaas van 15 uur tot 18 uur @FRAC
Ho ho ho, daar komt hij weer aandraven die lieve goede Sint. Al wie zich het voorbije jaar
voorbeeldig heeft gedragen krijgt lekkers en wie stout was krijgt de roe! We gaan ons
vandaag natuurlijk weer samen amuseren. Zorg maar dat jullie al de sinterklaasliedjes
vanbuiten kennen en je beste moves van stal haalt om alle opdrachtjes zo goed mogelijk tot
een goed eind te brengen.
10 december: Filmavond van 19 uur tot 22 uur @FRAC
“Hello there”
Jullie vragen je waarschijnlijk af “Master Pieter there are to many of them what are we going
to do?”
Ik zou zeggen maak jullie maar klaar voor een spannende avond want het is vanavond Star
wars avond.
Nergens in de Galaxy is het zo leuk als hier op het Frac, dus allen daarheen!
Vergeet jullie snacks en drank niet mee te nemen (PS. je mag ook altijd iets voor de leiding
meenemen). Een kussen en dekentje kan ook van pas komen.
17 december: Avondsportdag van 19 uur tot 21.30 uur @FRAC
Vandaag kunnen de sportievelingen onder jullie hun hartje ophalen. De anderen kunnen de
examenstress van zich af sporten

.

Trek jullie mooiste sportkleren maar aan en warm je spieren al maar op, want we gaan er
een lap op geven!
24 december: Geen activiteit
Helaas geen activiteit vandaag. De leiding wenst jullie allen een zalige kerst.

31 december: Geen activiteit
Ook vandaag is het weer geen activiteit. De leiding wenst jullie een gelukkig nieuwjaar.

Contactpersoon van de maand: Pieter Proost (0470856088)

WIST JE DAT…
…jullie leiding je veel succes wenst met je examens?
…op 21 december de winter begint?
…de winter het favoriete seizoen is van Pieter?
…het skiseizoen is begonnen?
…een varken niet fysiek in staat is om naar de lucht te kijken?

