Maandprogramma DECEMBER

Zeehonden
5 december: Sinterklaas-activiteit van 14uur tot 17uur @Frac
De oude man met zijn mijter en staf is weer in het land. Ja hoor, de Sint en zijn Pieten zijn
helemaal klaar om cadeautjes te brengen naar alle kindjes. Dus vergeet niet je schoentje te
zetten en een mooie tekening te maken voor deze vriendelijke oude man.

12 december: Stratego van 14uur tot 17uur @Frac
Vandaag gaan we nog eens een echt bosspel doen, we spelen namelijk Stratego deze
zaterdag. Dus bereidt je al maar voor om door het bos te sluipen en het vijandelijke kamp
binnen te dringen.

19 december: Verjaardagsfeest van Chickie en Kerick van 14uur tot 17uur @Frac
Deze zaterdag gaan we een groot feest bouwen om de verjaardag van Chickie en Kerick te
vieren. Jullie mogen allemaal een mooie tekening maken als cadeau voor deze toffe leiding.

26 december: geen activiteit
Spijtig genoeg is het deze zaterdag geen scouts. Maar vandaag kunnen jullie met de familie
fijn Kerst en Nieuwjaar vieren. Tot volgend jaar!

Contactpersoon van de maand: Zeevang (0476614725)

WIST JE DAT…
…het paard van Sinterklaas Slecht-Weer-Vandaag heet?
…Sinterklaas in Spanje woont, maar in Turkije is geboren?
…de zeehondjes de meeste wafels hebben verkocht?
…kerstbomen eigenlijk sparren zijn en geen dennenbomen?
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Zeewelpen
Al deze activiteiten zijn onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Mochten jullie toch
niet naar de scouts kunnen komen, zullen wij een coronaproof alternatief voorzien.
5 december: Sinterklaasspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! Morgen is het weer zo ver. Zijn jullie allemaal braaf
geweest dit jaar? Om alvast een beetje in de sinterklaassfeer te komen, spelen we vandaag
een sinterklaasspel. Misschien valt er wel al wat lekkers te verdienen?
12 december: Brunch van 9 uur tot 11.30 uur @FRAC
Omdat sommige van jullie favoriete leiding deze weken examens hebben, spreken we af in
de voormiddag voor een heuze brunch! ‘Huh, een brunch, wat is dat???’, vraag je je
misschien af. Wel, iedereen neemt iets lekkers mee en zo genieten we samen van een
overheerlijk ontbijt/lunch. Vergeet dus zeker niets lekkers mee te nemen. Dat wordt
smullen!
19 december: Feestdagenspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Het is al weer bijna het einde van het jaar. Sinterklaas is pas geweest en nu komen er ook
nog heel wat andere feestdagen aan. Daarom spelen we vandaag een groot feestdagenspel!
Oefen dus alvast wat kerst- en nieuwjaarsliedjes, dan kunnen we samen de feestdagen
vieren.
26 december: Geen scouts
Oohnn, vandaag is het jammer genoeg geen scouts. Kotick is namelijk jarig vandaag en die
wou graag alleen feesten. Of misschien is het toch gewoon kerstvakantie deze week? In
ieder geval, geniet van de coronaproof kerstfeestjes, zet het nieuwe jaar goed in en we zien
jullie terug volgend jaar!

Contactpersoon van de maand: Chikai (0478544639)

WIST JE DAT…
…We al veel foto’s hebben ontvangen van de cluedo zoektocht?
…We heel blij zijn dat jullie de zoektocht doen en we jullie mooie foto’s mogen
bewonderen?
…Jullie leiding een verjaardagskalender heeft gemaakt voor dit scoutsjaar?
…We deze maand twee jarigen hebben?
…Deze maand Kotick 20 jaar wordt en Wouter 8?
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Zeeleeuwen
5 december: Sinterklaas van 14uur tot 17uur @frac
Hij komt hij komt die lieve goede Sint, mijn beste vriend…Maak alvast maar mooie
tekeningen klaar want jaja hij komt! Hoe hij komt is nog een verrassing…. De leiding heeft
ook nog een verrassingspel voorzien. Wil jij weten wat het is? Dan moet je zeker komen!
12 december: sportdag van 14uur tot 17uur @frac
1,2,3,4 hup naar achter hup naar voor… jaja goed gezien we gaan sporten! Vandaag mogen
jullie je sportkleding aandoen (maar niet je beste sportkleding ;)). Na al deze weken geen
scouts te hebben gaan er waarschijnlijk heel wat kilo’s bijgekomen zijn. Dus gaan we deze er
af sporten. Wij hebben er al vast zin in! Jullie toch ook?
19 december: Kerstfeestje van 18:30uur tot 20uur @frac
Jingle Bells jingle Bells jingle all the way…. Trek je fancy kerstkleren maar uit de kast want we
gaan een kerstfeestje doen whoewhoe! De boys gaan beter kennismaken met hun innerlijke
mannelijkheid. De girls gaan hun meisje-meisje kant eens van dichterbij ontdekken. Wij
hebben er super veel zin in!
26 december: Geen activiteit
Jammer genoeg is het vandaag geen scouts… wij hopen jullie volgend jaar goed en wel terug
te zien!

Contactpersoon van de maand: Sanne (0497122218)

WIST JE DAT…
…de leiding een super cool lockdown spel voor jullie gemaakt heeft?
…de leiding er super veel zin in heeft jullie weer te zien?
…de dag van de jeugdbeweging er maar 6 leeuwen zijn komen ontbijten?
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Scheepsmakkers
5 december: Sinterklaas van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Zijn jullie dit jaar allemaal wel braaf geweest? Dat komen we vandaag te weten, want de
enige echte heilig man komt langs op onze lokalen! Ja, ik spreek natuurlijk over Sinterklaas.
Je mag altijd een tekening maken, zodat je deze persoonlijk aan hem kunt af geven.
12 december: Spooktocht van 19 uur tot 21:30 uur @FRAC
BOEEEEEEE!!!!!! Verschoten jullie? Waarschijnlijk niet, maar daar gaat verandering in
komen. De leiding heeft namelijk een mega enge spannende spooktocht voor jullie in elkaar
gezet. Op deze dag gaan we lekker griezelen. Misschien komen we wel geesten tegen.
19 december: Social distance spel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
De overheid heeft in deze barre tijden beslist om de maatregelen nog maar eens aan te
scherpen, wat natuurlijk zeker nodig is om al de besmettingen in te perken. Vandaag zullen
we daarom nog eens extra in jullie hoofd drammen hoe belangrijk het is deze regels na te
leven aan de hand van het social distancespel.
26 december: Geen scouts van …uur tot …uur @plaats
Wat jammer, op deze dag doen we geen activiteit. De leiding zal jullie gezichten heel erg
missen op deze trieste zaterdagnamiddag. SNIK SNIK TRAAN SNIK TRAAN
Maar niet getreurd in 2021 zijn we weer terug bij jullie. Geniet van de feestdag en tot de
volgende keer.

Contactpersoon van de maand: To 0468107480

WIST JE DAT…
…het volkslied van Libië lijkt op de theme song van FC DE KAMPIOENEN?
…als er tijdens de kerstdagen sneeuw ligt, er dan sprake is van een witte kerst?
… draken eigenlijk niet echt bestaan, maar het mythische

Verkenners
5 december: Sinterklaas van 14 uur tot 17 uur @Frac
Zie gins komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons Sint Nicolas, ik zie hem al
staan. Jazeker, ook dit jaar komt de sint weer langs op de scouts. Wie krijgt er lekkers, en wie
moet er in de zak mee naar Spanje? Kom zeker naar de scouts en neem een mooie tekening
mee.
12 december: Avondwandeling (poging 2) van 19 uur tot 21.30 uur @Frac
Boeeeeeeeee! Een spannende avond staat vandaag op het programma! Wil jij ook jouw
vrienden en vriendinnen schrik aanjagen? Kom dan zeker super eng verkleed naar de scouts,
zodat ook jij kan spoken in het donker! Het wordt een avond vol spanning en onwetendheid
maar dat wil je zeker niet missen! Tot dan…
19 december: Kerstkampvuur van 19 uur tot 21.30 uur @Frac
De dagen zijn al een tijdje korter, en het wordt toch koud buiten, daarom gaan we vandaag
nog eens verzamelen rond het kampvuur. Vandaag kunnen we eindelijk nog eens
ontspannen na een stressvolle examenperiode. En oh ja, misschien hebben we wel een
cadeautje voor jullie voorzien, maar daar zullen jullie zelf achter moeten komen!
26 december: Geen Activiteit
Helaas pindakaas, geen scouts deze week… Jullie zullen het zonder je favoriete leiding
moeten doen vandaag, maar geen zorgen, jullie kunnen het! Ik geloof in jullie.

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

WIST JE DAT…
…de geur die in de zomer blijft hangen na een regenbui ‘Petrichor’ noemt? Het is een
combinatie van de geuren van oliën in planten, de geur van nat zand en de geur van een
hoger ozongehalte in de lucht wat veroorzaakt wordt door bliksem.
…vliegtuigen geen sleutels nodig hebben om te starten? Ze worden bij opslag verzegeld met

stickers om ervoor te zorgen dat niemand het vliegtuig binnenkomt terwijl het opgeslagen
staat.
…vissen hoesten?
…bananen veruit het meest radioactieve fruit zijn?
…de som van alle nummers op een roulette opgeteld samen 666 is?
…de resolutie van het menselijk ook ongeveer 567 megapixel is?
…straalmotoren pas optimaal werken vanaf temperaturen die veel hoger zijn dan de
smeltpunten van de materialen waaruit ze zijn gebouwd?
…als er 1 200 000 muggen je tegelijk zouden prikken, ze al je bloed in 1 keer zouden kunnen
opzuigen?
…olie goedkoper is dan water in Saudi-Arabië?
…er 4 pauzen zijn gestorven tijdens de seks? Paus Leo VII (936-939), Paus John VII (955-64),
Paus John XIII (965-72) and Paus Paul II (1467-71).
…vogels geen scheten kunnen laten?
…iemand ooit geprobeerd heeft om Nieuw Zeeland te verkopen op E-Bay?
…het illegaal is om te sterven in Svalbard (Noorwegen)?
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Loodsen
5 december: Casinoavond van 20uur tot 22:30uur @thuis
Vandaag is het casinoavond! Zorg ervoor dat je chic gekleed bent en dan spelen we vandaag
spelletjes (online) die ervoor zorgen dat je rijk of blut bent op het einde van de avond. We
zien elkaar op de discord!
12 december: Afhaal + levering kerstbomen van 14uur tot 19uur @frac
Jaja 9december werden onze kerstbomen geleverd! Dit wordt gedaan zoals in de shiften die
vooraf worden gemaakt en besproken. Vergeet ook niet de mama en papa er mogelijks bij te
betrekken voor de levering!
19 december: online energisers van 20uur tot 22:30uur @thuis
We gaan de vakantie starten met online energizers! Deze woorden klinken misschien wel als
Chinees, maar maak je er maar geen zorgen over het wordt allemaal duidelijk als je erbij
bent via discord!
26 december: Geen activiteit
Helaas doen we deze week geen activiteit, maar niet getreurd! We zullen jullie zeker nog wel
opbellen en op de hoogte houden (ook van de biertjes). Je zal ons dus nog niet helemaal
moeten missen ;) .

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

WIST JE DAT…

…Lotte haar vinger (die geopereerd is nog steeds niet is genezen?
…dat Marieke LO-les heeft gegeven op het VTST?
…we nog steeds een aantal pannenkoekenplantjes moeten rondbrengen, maar we stiekem gewoon
te weinig planten hebben (hihi)?
…Veronica al heel veel zin heeft in het gebrouwen bier dat we gaan kopen, omdat het zo overheerlijk
lekker is?
… ik geen weetjes meer weet? (Veronica out)

