
 
 

Maandprogramma FEBRUARI 2022 

Zeehonden  

5 februari: Stratego van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Aangezien het al lang geleden was en omdat jullie dit zo leuk vinden, gaan we vandaag nog 

eens stratego spelen. Van de maarschalk en de spion hebben jullie al wel genoeg gezien en 

gehoord, maar hebben jullie al eens de winterversie van stratego gespeeld? Bereid je maar 

voor op een heus spektakel en kleed je alvast warm aan, want het zal zeker de moeite waard 

zijn.  

12 februari: Verjaardagsspel Matkah van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Gisteren was Matkah jarig, ze is maar liefst 19 geworden, dat begint al te tellen he. Om de 

verjaardag van Matkah te vieren gaan we een mega cool verjaardagsspel spelen, dus zet je 

feesthoedjes al maar op en haal je toeters al maar boven, want we gaan er een heus feest 

van maken.  

Ps: Matkah houdt ook wel van mooie tekeningen of knutselwerkjes, dus deze mag je altijd 

meenemen. 

19 februari: Winterspel van 13 uur tot 17 uur @KONIJNENBERG 

Je hebt het goed gezien, het is vandaag een uur langer scouts dan normaal. Jippie!!! Dit is 

omdat de leiding deze keer geen spel heeft gemaakt voor jullie, maar het Ozee. De mama’s 

en papa’s van het Ozee hebben heel hard hun best gedaan om het coolste winterspel ooit te 

maken. Komen is dus de boodschap.  

26 februari: Stadsspel van 14 uur tot 17 uur @WARANDE 

Vandaag gaan we de stad Turnhout trotseren. Volgens mij kennen jullie Turnhout al wel een 

beetje, maar vandaag gaan we Turnhout op een hele andere manier bekijken. We spreken af 

aan de Warande en zullen hier ook ons mega cool spel eindigen. Na de activiteit zijn jullie 

allemaal uitgenodigd om te komen dansen op de kinderfuif van de scouts. Haal dus je beste 

dancemoves al maar boven en schud de beentjes al maar wakker, want de leiding is er klaar 

voor. Je mag je ouders natuurlijk ook altijd meenemen, zodat zij jullie dancemoves kunnen 

aanschouwen.  

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Copper (0498572052) 

 



 
 

WIST JE DAT… 
… jullie super leuke leden zijn? 

… we heel benieuwd zijn naar jullie dancemoves op de kinderfuif? 

… we nog meer benieuwd zijn naar de dancemoves van de ouders? 

… Copper zijn beste dancemoves al heeft bovengehaald? 

… je op de kinderfuif ook lekker drinken kan bestellen? 

… hieronder al een voorbeeld staat voor een tekening die je aan Matkah kan geven? 

 

 



 
 

Maandprogramma FEBRUARI 2022 

Welpen 

5 februari: Activiteit op wieltjes van 14uur tot 17uur @Frac 

Op uw plaatsen, klaar, start! Wij gaan ons vandaag inleven alsof we echte raceauto’s zijn. 

Raceauto’s hebben namelijk wielen. Dus jullie mogen allemaal iets met wieltjes meenemen 

en dan gaan we een superleuk spel spelen!!! 

12 februari: Zwemmen van 14uur tot 17uur @Zwembad Stadspark 

Alle welpjes zwemmen in het water, falderalderiere, falderalderare… ra ra ra wat gaan wij 

vandaag doen? Wij gaan zwemmen. Hopelijk kan het deze keer wel doorgaan want vorige 

keer zaten we allemaal thuis. Jullie mogen allemaal zwemkledij, een handdoek en 3,5 euro 

meenemen. We spreken af aan de ingang van het zwembad van Turnhout.  

19 februari: Winterwandeling van 13uur tot 17uur @Konijnenberg Vosselaar 

Deze week gaan wij een leuke winterwandeling doen die het ozee speciaal voor ons heeft 

georganiseerd. Maar een gewone wandeling gaat het niet zijn… er zijn nog leuke dingen voor 

onderweg en misschien spelen wij ook nog wel een spel. Maar het gaat zeker een leuke 

wandeling worden, dus komen is de boodschap.  

26 februari: stadsspel van 14uur tot 17uur @futur 

Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Vandaag spreken we af aan de futur. Van daaruit gaan 

we een super tof stadsspel spelen. Wat we precies gaan doen is nog een verrassing. Maar 

één ding is zeker, het gaat kei tof worden! Na de activiteit is er ook nog een kei coole 

kinderfuif waar jullie allemaal jullie beste moves kunnen laten zien.  

 

 

 

 

 

 

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

 



 
 

WIST JE DAT… 
…echte honing nooit kan vervallen? 

…een zonsopgang op Mars blauw is? 

…je geen rode ogen krijgt door te veel chloor tijdens het zwemmen maar door het te hoge 

urinegehalte? 

…Paul onuachu de gouden schoen heeft gewonnen? 

…Anderlecht de beste voetbalploeg is van België? COYM! 

…de gemiddelde chaffeur 15250 keer toetert in zijn leven? 

...wanneer je van Club Brugge houdt, ook zeker even deze rubriek van de SMK en ZLW moet 

lezen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Maandprogramma FEBRUARI 2022 

Zeeleeuwen 

5 februari: Ganzenbord van 14 uur tot 17 uur @Frac 

Nu al de leiding klaar is met hun examens gaan we een mega ganzenbord spelen. Maak je 

klaar om al jullie leiding terug te kunnen zien want wij hebben jullie alvast gemist. 

12 februari: Sportdag van 14 uur tot 17 uur @Frac 

Vandaag mogen jullie allemaal jullie sportiefste outfit uit de kast halen want we gaan 

sporten. We gaan van voetbal naar sprinten, van rugby naar honkbal. Maak jullie dus 

allemaal klaar om de Ronaldo of Lebron james van de Zeescouts te worden. 

19 februari: Winterwandeling van 13 uur tot 17 uur @Konijnenberg (Vosselaar) 

Zoals we elke jaar doen, is het deze week weer onze winterwandeling, neem jullie ouders, 

broertjes en zusjes en misschien zelfs een hond maar mee, we starten aan de konijnenberg in 

Vosselaar. 

26 februari: Het Grote Gidsenspel van 14 uur tot 17 uur @futur 

We spreken deze week af aan de futur (Warande) om ons mega gidsenspel te spelen. Na 

onze activiteit kunnen jullie (normaal gezien) nog jullie beste dancemoves laten zien op onze 

kinderfuif. Wij zorgen voor de muziek en jullie zorgen voor de sfeer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Arthur (0468270861) 

 



 
 

WIST JE DAT… 
…de meisjes van de zeeleeuwen kunnen meedoen met een documentaire? 

…jullie leiding Mart corrupt is? 

…Mart haar vriendje ook corrupt is? 

…Mart haar broer een heel eerlijke man is? 

…jullie leiding eindelijk klaar is met hun examens? 

…Noah Lang niet blij was met de resultaten van de gouden schoen? 
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Scheepsmakkers 

5 februari: Highlandgames van 14uur tot 17uur @Frac 

We beginnen deze maand met een eeuwenoude Schotse traditie: Highlandgames. Zie maar 

dat je in vorm bent dus he, want echte Schotten leven altijd enorm hard toe naar dit 

evenement. Het valt nog af te wachten wie zich tot kampioen der Hooglanders kroont, maar 

één ding is zeker, deze activiteit wordt een Schot in de roos! snapte? 

12 februari: Bosspel van 14uur tot 17uur @Frac 

Le 12 février, on jouera dans le bois. Cela fait déjà longtemps qu'on a joué un tel jeu. C'est 

pourquoi il est grand temps de le faire encore une fois. Si tu ne comprends pas vraiment ce 

qui a été écrit, ne t'inquiète pas. Les seules choses ce qu'il faut savoir c'est l'heure et le lieu.  

19 februari: Winteractiviteit van 13uur tot 17uur @Konijnenberg (Vosselaar) 

Vandaag is het weer tijd voor onze jaarlijkse winteractiviteit georganiseerd door ons geliefde 

Ozee. Meer info krijgen jullie nog via een brief. We kunnen alvast vertellen dat dit gebeuren 

van 13 tot 17uur op de Konijnberg zal plaatsvinden.  

26 februari: Stadsspel van 14uur tot 17uur @futur 

We zitten alweer aan het einde van de maand en om februari in stijl af te sluiten gaan we een 

stadsspel doen. Kennis over Turnhout zal zeker van pas komen. Na de activiteit staat ook 

onze jaarlijkse kinderfuif gepland, kom dus zeker even een danske placeren en een drankje 

doen, want ik heb gehoord dat er een goede DJ komt.  

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Wies (0474117386) 

 



 
 

WIST JE DAT… 
…de tweedejaars binnenkort op tweedejaarsweekend gaan?  

…Mulhouse echt nog kleiner is dan Turnhout?  

…Frans een Romaanse taal is? 

…Duits een Germaanse taal is?  

...er dit jaar 3 Nine-darters zijn gegooid op het WK darts?  

...koeien niet kunnen lezen. Aleja, ik heb een koe toch nog nooit iets horen voorlezen. 

...Fransen elke zaterdag protesteren tegen eender wat? 

...Anderlecht de beste ploeg van het land is? 

...Anderlecht 34 titels heeft?  

...Anderlecht daarmee recordkampioen is? 

...CDK 3de was op het gala van de gouden schoen?  

...Noa Lang 2de was op het gala van de gouden schoen?  

...Wies enorm veel genot had tijdens het schrijven van de twee bovenstaande zinnen? 

...Anderlecht zondag gaat laten zien wie de ploeg van BX is?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Verkenners 

 

5 februari: bosspel van 14uur tot 17uur @Frac 
 

Haal de echte bosmens in je boven want het is weer tijd om tussen de bomen te gaan 

spelen. Bereid je maar voor om het gevaar te trotseren van zwiepende takken en stekende 

doornen tijdens dit waanzinnige bosspel. 

 
 
 

 
12 februari: TnV van 14uur tot 17uur @Frac 

 

Haal jezelf maar al uit de knoop want na een jaar gaan we jullie knopenkennis eens duchtig 

opfrissen. Laat de wind in uw zeilen maar komen want met een oog op het kamp willen we 

jullie vaardigheden van het zeilen ook eens onder de loep nemen. 

 
 
 

 
19 februari: Wandeling OZEE van 13uur tot 17uur @Konijnenberg in Vosselaar 

 

Stretch die beenspieren maar het Ozee heeft een geweldige wandeling georganiseerd 

voor ons.  

 
 

26 februari: Stadsspel van 14uur tot 17uur @futur 

 

Vandaag gaan we een andere soort jungle ontdekken. We gaan op avontuur tussen de 

stenen muren van de vele gebouwen in het mooie Turnhout. 

Aansluitend kan je u beentjes ook komen losgooien tijdens de kinderfuif in de Futur 

 

 

 
Contactpersoon van de maand: Robin 0494055474 



 

 

 
 

WIST JE DAT… 
Wist je dat je hart rond de 8000 tot 9000 liter bloed per dag rondpompt? 

 

Wist je dat papiergeld voor het eerst in China werd gebruikt? 
 

Wist je dat China maar liefst 124.000 kilometer treinrails heeft? 
 

Wist je dat een gemiddeld mens ongeveer 14 scheten per dag laat? 
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Loodsen  

5 februari: Mexicaanse party van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

“Vrouwen zijn net als sombrero’s, hartstikke leuk, maar je moet ze ook niet echt op je hoofd 

zetten.” – Ronald Goedemondt 

Daar vergis je je Ronald! Vandaag is een sombrero een absolute must! Tequila is wel ten 

strengste verboden! No querrá perderse esto.  

12 februari: PARTY (PREPARATION) @FRAC 

Natuurlijk is de beschrijving voor deze activiteit helemaal overbodig. Jullie zijn namelijk 

allemaal al een hele week op het FRAC. Dat is althans waar we enorm hard op hopen! Meer 

informatie over de leefweek komt er zeer snel aan! Het is de bedoeling om vandaag een heel 

erg leuk feestje te organiseren in het FRAC, maar door meneer Corona kunnen we nu nog 

niet zeggen of dat door mag gaan. Jullie fantastische begeleiding zal er hoe dan ook voor 

zorgen dat het weer leuk wordt!  

19 februari: Winterwandeling OZEE+ afhaalmoment pizza’s van 13 uur tot 17 uur 

@Konijnenberg 

Vandaag voorziet het OZEE een superleuke activiteit die je echt niet wilt missen! Vandaag is 

er ook het afhaalmoment van de overheerlijke pizza’s die wij hebben verkocht in januari en 

februari. Hier zal in de groep ook nog wel een bericht over komen.  

26 februari: PARTY PREPARATION 2.0 van 14 uur tot 17 uur @Futur 

Vandaag is er (hopelijk) weer een feestje! Man overboord is back! We gaan vandaag helpen 

met dit fantastische feestje op te bouwen. Na 17 uur is er natuurlijk ook nog de fantastische 

kinderfuif die je zeker niet wilt missen! Op Man overboord zullen wij verantwoordelijk zijn 

voor het bewaren van de jasjes en de tasjes van de mensen. Zo krijgen wij ook weer een 

beetje geld. Om ervoor te zorgen dat er zeker niemand uit de boot valt (Heb je hem? Man 

overboord- uit de boot vallen), zal jullie fantastische begeleiding een heel mooi shiftenlijstje 

maken! Auf Wiedersehen!  

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Het begint met X en rijmt op kutxander (0472395509) 



 

 

WIST JE DAT… 
…Pieter een enorme fan is van de vlotjes van de loodsen dit jaar?  

…er op oudjaar behoorlijk heftige dingen gebeurd zijn?  

…er een aantal loodsen, ik noem geen namen, een behoorlijk heftige avond hebben gehad?  

…de begeleiding enorm uitkijkt naar leefweek?  

…de begeleiding echt heel hard hoopt dat de leefweek door mag gaan?  

…het leven geen ponykamp is?  

…William Apess in 1829 de eerste Amerikaanse indiaan was die zijn eigen autobiografie 

heeft geschreven?  

…veel Amerikaanse speeches de structuur volgen van de ‘Jeremiad’? 

…de ‘Jeremiad’ een speech is die priesters op zondag houden in de kerk?  

…de film ‘12 Years a Slave’ gebaseerd op een slave narrative (slavenverhaal)? 

…de proloog van een slavenverhaal vaak geschreven werd door een witte man die moest 

bevestigen dat het verhaal geschreven was door een zwarte persoon, omdat de mensen 

anders niet zouden geloven dat de zwarte persoon kon schrijven?  

…’Uncle Tom’s cabin’ een boek is dat de horrors van slavernij toonde en daardoor sterk 

heeft bijgedragen aan het uitbreken van de Burgeroorlog in Amerika?  

…jullie zo mee zouden kunnen doen aan Pieter zijn examen als jullie deze weetjes goed 

onthouden?  

…er nog wel een aantal belangrijke dingetjes niet tussen staan?  

…Amerika op veel manieren eigenlijk een derdewereldland is? 

…Joe nog veel werk heeft? 

 

 

 

 



 

 

Maandprogramma FEBRUARI 2022 

Akazee 

5 februari: boerenspel van 14uur tot 17uur @Frac 

Trek vandaag je denkbeeldige klompen en overall maar aan want we wanen ons in de wereld 

van de boer. Weet jij welke verrukkelijk eten deze hardwerkende mensen allemaal 

produceren? Vandaag kom je dat allemaal te weten! We stropen onze mouwen op om zelf 

koeien te melken, akkers te zaaien, eieren te rapen, met de tractor te rijden… maar dan 

helemaal in de speelse zeescoutsstijl. Tot dan, zalige boeren en boerinnen! 

19 februari: winteractiviteit Van 13uur tot 17uur @konijnenberg 

Die vandaag die botinnen maar aan want ons oudercomité, het OZEE, organiseert vandaag 

een gezellige winteractiviteit. Samen met alle andere takken nodigen we jullie uit om samen 

met jullie ouders, grootouders, broers, zussen en zelfs honden een gezellige wandeling mee 

te doen. Achteraf kan je nog genieten van een lekker drankje. Een klein zakcentje 

meenemen kan dus zeker geen kwaad! Meer informatie ontvangen jullie nog in een brief of 

mail. 

26 februari: kinderfuif van 17uur tot 18uur @futur 

Vandaag is het helaas gaan scoutsactiviteit voor jullie. Jullie leiding zal er dus niet zijn om 

spelletjes met jullie te spelen     . Wel nodigen we jullie met liefde uit voor onze kinderfuif. 

Deze start om 17 in de futur. Ook jullie papa/mama/grootouder/voogd is meer dan welkom 

om een drankje te komen drinken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Lotte (0491592683) 



 

 

WIST JE DAT… 
… de leiding ook grote fan was van de geitjes in het stadspark? 

… Hete bliksem een kampgerecht is waar we appelmoes, gehakt en puree in onze gamel 

eten? 

… Lotte en To veel te lang hebben gewerkt aan het spelbord van het nieuwjaarsspel? De 

exacte tijd vinden ze te gênant om hier neer te schrijven! 

… er in januari ook een akazeegroep opgestart is Antwerpen? Maar wij waren nog steeds de 

eerste! 

…de leiding jullie heel hard heeft gemist in de kersperiode? 3 weken geen scouts is echt veel 

te lang! 

… er enthousiaste scoutsmensen van ploeg  akabe zijn komen kijken en vonden dat wij echt 

super goed zijn begonnen met onze tak! 

 

 


