Maandprogramma DECEMBER

Zeehonden
7 december: Knutselen van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Haal de verf en penselen al maar boven, want deze zaterdag gaan we gezellig knutselen.
Joepie! We gaan de mooiste en gekste kunstwerken maken met karton, lijm, verf en nog
veel meer! Vergeet zeker je knutseltalent niet mee te nemen naar de scouts.

14 december: Het Grote Cacao Spel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Deze week gaan we leren hoe je cacaobonen oogst en hoe je hiervan overheerlijke
chocolade maakt. Ook gaan we leren hoe we hiermee super lekkere warme chocomelk
maken en misschien kunnen we dit op het einde van de activiteit ook opdrinken. Dat wil je
toch niet missen?

21 december: Kerstspel van 18 uur tot 20.30 uur @FRAC
Ho ho ho! De kerstman met zijn rendieren en coole slee is er weer, want het is bijna
Kerstmis. Dus om helemaal in de kerstsfeer te komen, gaan we deze avond kerstbomen
versieren, rendieren temmen en door de sneeuw sleeën (als het heeft gesneeuwd).

28 december: Geen scouts
Spijtig genoeg is het deze zaterdag geen scouts. Gelukkig is het kerstvakantie en kan je
gezellig Kerstmis en Nieuwjaar vieren met je familie.

Contactpersoon van de maand: Zeevang 0476 61 47 25

WIST JE DAT…
…de zeehondjes vorige maand heel veel wafels hebben verkocht?
…ze daarna heel veel pasta hebben gegeten op de pasta-avond?
…het rendier van de kerstman Rudolf heet?
…Rudolf een rode neus heeft?
…een rendierkudde wel uit duizend rendieren kan bestaan?
…een volwassen rendier wel 300 kilo kan wegen?
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Zeewelpen
7 december: Avonturentocht van 14 uur tot 17 uur @Bezoekerscentrum De Liereman
Dag beste welpen, vandaag gaan we eens een andere plek verkennen. We gaan nieuwe
avonturen beleven en van jullie waardige avonturiers maken. De leiding heeft er al super
veel zin in. Jullie toch ook?
14 december: MEGACOOLGEHEUGENSPEL van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Wooooow cool! We spelen een geheugenspel, maar niet zomaar een geheugenspel! Dit spel
kennen sommige van jullie al wel. Dat beloofd, maar welpen vrees niet het wordt echt een
super toffe namiddag. Oefen al maar vast je geheugen, want het zal nodig zijn!
21 december: Kerstfeest van 14 uur tot 17 uur @Frac
“Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride, in a one-horse open
sleigh” Jaja welpen het is bijna Kerstmis! Nog maar drie nachtjes slapen, maar eerst gaan we
nog een kerstfeestje houden op de scouts. Trek jullie mooiste outfit maar uit de kast. Wij
hebben er echt al veel zin in!
28 december: Geen scouts
Jammer genoeg is het vandaag geen activiteit, maar jullie gaan jullie zelf zeker kunnen bezig
houden met al die familiefeestjes tijdens deze periode. Volgende week zien we jullie terug
om het nieuwe jaar in te zetten! Tot dan!

Contactpersoon van de maand: Hathi (0497122218)

WIST JE DAT…
…Jacala de enige van jullie leiding is die deze maand examens heeft?
…als je je rechteroog sluit je nooit over je rechterschouder kunt kijken?
…jullie dit net geprobeerd hebben?
…De welpen lekkere spinnensoep gemaakt hebben?
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ZEELEEUWEN
7 december: Battlespel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Zijn jullie klaar voor een grote strijd? Vandaag gaan jullie battlen tegen elkaar op leven of
dood! Nee nee, dat laatste is een grapje, maar battlen gaan jullie wel doen. Bereid je dus al
maar voor! 10 push-ups, 20 sit-ups, zodat je zeker sterker bent dan je tegenstanders. Wie
weet staat er op jullie nog wel een leuke verrassing te wachten!
14 december: Knutselen van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Joehoeee! Wek jullie rechterhelft van jullie brein maar, want vandaag gaan we knutselen!
Wat we gaan maken zullen jullie nog wel zien, maar weet dat het iets super-mega-ultrafantastisch-cool gaat zijn! Wees erbij!
21 december: Kerstfeestje van 18 uur tot 20.30 uur @FRAC
De leukste feestdag van het jaar komt eraan, KERSTMIS! Daar hoort natuurlijk een gezellig
kerstfeest bij. We verwachten jullie dan ook allemaal heel mooi opgekleed. (Jullie hebben
geen uniform nodig deze activiteit.) Jullie gaan om ter chicste, dat is belangrijk, mocht er
misschien toch eens een special guest langskomen…
28 december: Geen scouts
Oh nee! Vandaag is er geen scouts, zo jammer. Vier de feestdagen wel heel goed en veel
succes met het voorlezen van de nieuwjaarsbrieven! Tot volgend jaar!

Contactpersoon van de maand: Lina (0497755226)

WIST JE DAT…
…de leiding echt trots is op hoe goed jullie de belofte hebben afgelegd?
…de leiding daar nog steeds over praat?
…sommigen van ons tijdens het zwemmen echte zeemeerminnen zijn geworden?
…-89,2°C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is en het hier dus nog wel meevalt?
…Polen spinnen in hun kerstbomen hangen omdat ze denken dat dat geluk brengt?
…het in Australië lente is als het hier winter is?
…je gele sneeuw best niet eet?
…de leiding toch wel aan iets gedacht heeft om jullie bezig te houden deze vakantie?
(De kleurplaat kan je op momenten van verveling en scouts-gemis inkleuren)
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Scheepsmakkers
7 december: Brunch van 10 uur tot 12.30 uur @FRAC
Vandaag mogen jullie allemaal je ontbijt thuis voor één keertje links laten liggen, want we
spreken vandaag af om eens lekker uitgebreid te brunchen! Vergeet dus zeker niet om
allemaal wat lekkers (en gezonds) mee te nemen, zo kunnen we ons buikje allemaal lekker
rond smullen en samen genieten van de belangrijkste maaltijd van de dag. Smakelijk!
14 december: Casinoavond van 19 uur tot 21.30 uur @FRAC
Trek jullie maatpak of galajurk al maar aan en oefen jullie pokerface in de spiegel (je mag dus
geen uniform aan doen, maar wel verkleedkleren!). Vanavond zijn jullie uitgenodigd in het
exclusieve Grand Frac Casino te Turnhout. Hier zal een gehele avond gespeeld kunnen worden
tot in de late uurtjes, er zal verloren en gewonnen worden, maar er zal vooral plezier gemaakt
worden. Jullie mogen ook allemaal jullie eigen spelletjes meenemen. En onthoud, geen geluk
in het spel betekent nog steeds geluk in de liefde!
21 december: Kerstfeestje van 19 uur tot 21.30 uur @FRAC
Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way. Jaja, het is weer de tijd van het jaar waarin (hopelijk,
maar waarschijnlijk niet) alles wit ziet, de kerstboom klaar staat en je voor de zoveelste keer
naar Home Alone kijkt. Het kan dus niet anders dan kerstmis zijn. En daarom houden wij op
het FRAC een super gezellig kerstfeestje. Doe jullie hemdjes en kleedjes al maar aan en
vergeet ook niet een pakje ter waarde van maximum 5 euro mee te nemen!
28 december: Geen scouts
Helaas is er vandaag geen scouts. Hopelijk hadden jullie allemaal een zalige kerst. Wij wensen
jullie allemaal het beste voor 2020! Hier enkele voornemens die jullie eventueel kunnen
toevoegen aan het lijstje: 1) ik beloof een brave makker te zijn 2) ik beloof een nog bravere
makker te zijn 3) ik beloof de braafste makker te zijn. GELUKKIG NIEUWJAAR MAKKERS!

Contactpersoon van de maand: Amber (0032 479 46 21 76)

WIST JE DAT…
…Thomas jullie eigenlijk allemaal wel heel erg mist?
…de warmste temperatuur ooit gemeten 56,7 graden Celsius is?
…dit werd gemeten in Californië?
…de langste naam voor een stad Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch is?
…je deze stad in Wales vindt?
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Zeeverkenners
7 december: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @Zwembad Stadspark
Nu de vakantie al zo ver weg is, wordt het nog eens tijd dat we die zwembroeken/bikini’s
naar boven halen. Jaja, je kan het hierboven al lezen. We gaan lekker zwemmen. Ah ja, in het
water voelen wij ons thuis als echte zeescouts.
14 december: Filmavond van 19 uur tot 21.30 uur @FRAC
Doe maar je pyjama aan en neem maar een dekentje en kussen mee, want we gaan het
lekker gezellig maken met een echte filmavond. Bij elke film horen ook snacks en die mag jij
zelf meebrengen natuurlijk. PS: Neem ook wat mee voor de leiding (Carlito houdt van
popcorn).
21 december: Kerstbrunch van 10 uur tot 13 uur @FRAC
Aangezien we vorige week een avondactiviteit hebben gedaan, gaan we deze week een
middagactiviteit doen. Jaja, een brunch, dat ken je toch wel he? Wat zeg je? Neeee?! Wel,
het principe is duidelijk, iedereen neemt zijn eigen middageten mee. We kunnen ook ter
plaatse dingen maken. Aangezien het een kerstbrunch is, doen we ook kerstkleren aan. En
wat is Kerstmis nu zonder cadeautjes? Iedereen neemt ook een cadeautje ter waarde van
max. 5 euro mee. Zoek dus het meest random cadeautje dat je kan vinden. See you there!
28 december: Geen scouts
Jaja, helaas geen scouts vandaag. Jullie zullen het zonder je favoriete leiding moeten doen
vandaag, maar geen zorgen, jullie kunnen het! Ik geloof in jullie.

Contactpersoon van de maand: Lotte (+32491592683)

WIST JE DAT…
…Thomas niet zo goed kan rijden met een remorque?
…Carlito twee weken vakantie heeft en dus helemaal niks nuttigs gaat doen?
…de leiding jullie graag ziet?
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LOODSEN
7 december: Casinoavond van 19 uur tot 21.30 uur @FRAC
Haal je fancy kleren al maar boven, want je wilt er op je best uitzien voor onze casinoavond.
Een avond waar een pokerface niet mag ontbreken, maar oefen ook al maar op je beste
BINGO skills! Word jij het rijkst of mag je nog heel je leven gokschulden afbetalen? Vanavond
kom je het te weten.
14 december: Follow your senses van ?uur tot ?uur @FRAC
Vanavond gaan we onze eigen zintuigen prikkelen. Mysa heeft samen met haar
studiemaatjes een heuse zintuigentocht georganiseerd. Voor meer informatie kijk je best op
de loodsenpagina, want bij het ter perse gaan van dit vlotje is die nog niet gekend. Wat wel
zeker is: het is een avondactiviteit, kleed je warm aan, want het is buiten. See you there!
21 december: Quiznight van 19 uur tot 21.30 uur @FRAC
Na die examens mag je je best eens goed ontspannen en hoe doen we dat op de eerste dag
van de winter beter dan met een heuse quiz. Je hersencellen dus niet volledig uitschakelen
na je laatste examen! Het wordt gegarandeerd een leuke, gezellige ontspannende avond.
Voor zij die zin hebben, kunnen we samen de vakantie goed inzetten, of blok, het is maar
hoe je het bekijkt, door gezellig te blijven plakken.
28 december: Geen scouts
HO HO HO de kerstman is juist op bezoek geweest en we zijn ons druk aan het voorbereiden
op oudjaar dus vandaag mag je gewoon rustig rusten. Geniet ervan en merry X-mas!

Contactpersoon van de maand: Caitlin (die hebben jullie normaal al 4 jaar in je telefoon
staan, maar voor de zekerheid 0470985386)

WIST JE DAT…
…we deze maand enkele werkjes hebben, maar niet te veel zodat jullie goed kunnen
studeren voor die o zo leuke examens?
…we 19 december vestiaire op après-exam en 31 december oudjaar in Futur en Wollewei hebben?
…we hier nog enkele helpende handen voor nodig hebben?
… de vliegtickets zijn geboekt?
… de boten zijn vastgelegd?
… er twee schippers zijn?
… dit Stijn en Laurens zijn?
… we veel pizza’s hebben verkocht?
… we jullie een gelukkig nieuwjaar en een leuke kerst willen wensen?
… je Kerstmis met een hoofdletter schrijft, maar afgeleiden zoals kerstvakantie en kerstman niet?
… ik de meeste wist-je-datjes wil hebben van deze maand?
… ik daarom maar blijf lallen?
… lallen een tekenend werkwoord is en zeggen een loperwerkwoord?
… ik nu ga stoppen met zeveren?
… dat ook een tekenend werkwoord is?
…veel wist-je-datjes vervelend is voor Pieter DB?
…Pieter DB zijn frustratie in dit wist-je-datje zit?
…Pieter DB heel leuk is?

