
Maandprogramma FEBRUARI 2023 

Akazee  

4 februari: Handelspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag gaan we een heus handelsspel spelen! Haal je beste onderhandelskills naar boven, 

want we gaan ze nodig hebben vandaag. Geen paniek als je deze nog niet onder de knie 

hebt, want na deze activiteit gaan jullie superverkopers zijn! 

11 februari: Michelle’s verjaardagsfeest van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria! Hiep hiep, hoera!!! Michelle is jarig! 

Vandaag gaan we allerlei leuke dingen doen zodat Michelle een superdagje heeft. Jullie 

komen toch ook wel meehelpen om het voor haar onvergetelijk te maken? Ook vandaag 

mag je tekeningen meenemen voor de jarige job, misschien krijg je dan wel iets lekkers… 

18 februari: Winterwandeling van 14 uur tot 17 uur @Stadsboerderij Turhout 

We gaan wandelen! Trek je beste wandelschoenen aan en een lekker warme sjaal, want dat 

gaat handig zijn voor de super, mega leuke winterwandeling! 

Het wordt zeker een sportieve activiteit, maar hier hebben jullie al goed voor getraind in 

januari tijdens de olympische spelen, dus dat komt zeker goed! 

Let op vandaag spreken we niet af aan de lokalen, maar we zien elkaar aan de 

Stadsboerderij! 

25 februari: Stadsspel van 14uur tot 17uur @Futur 

We gaan vandaag een stadsspel spelen! Joepie! Ook vandaag spreken we dus niet af aan het 

Frac/ lokalen, maar aan de Futur in het centrum van Turnhout. Dit geeft ons de mogelijkheid 

om een super cool spel te spelen in de stad. Wat we allemaal gaan doen daar, zien jullie dan 

wel, maar ik kan jullie beloven dat je het niet wilt missen.  

Na het stadsspel kunnen jullie ook nog wat later blijven, als jullie willen, voor een leuke 

kinderfuif in de Futur zelf. Het is een leuk feestje met goede muziek, dus kom zeker even 

kijken als je kan! 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Marie Van Calenbergh (+32 472 08 64 81) 



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? 

…als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt? 

…je wanneer je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt kijken? 

…je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm? 

…frietjes in België zijn uitgevonden, maar toch French fries (Franse frietjes) heten in het 

Engels? 

…dit komt doordat de Amerikaanse troepen in het zuiden van België hen deze naam gaven 

omdat wij, Belgen, daar Frans spreken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandprogramma FEBRUARI 2023 

Zeehonden  

4 februari: Pleinspelletjes van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Jazeker, het is weer tijd voor kei toffe spelletjes. We gaan super leuke pleinspelletjes spelen 

die we niet vaak spelen. Wees zeker op de zeescouts deze week, want we gaan er een 

onvergetelijke namiddag van maken! 

11 februari: K3-spel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Oya lele ik voel me plots weer zo oya lele. Ja ja, het is tijd voor een kei leuk K3-spel. Zorg 

ervoor dat je alle K3-liedjes kan dansen en zingen, want misschien kan je dan winnen. De 

jongens moeten ook niet bang zijn om te komen! 

18 februari: Winterwandeling van 14 uur tot 17 uur @Stadsboerderij Turnhout 

Trek je warmste jas maar aan, want we gaan een super mooie winterwandeling maken. 

Neem zeker je familie en huisdieren mee, want iedereen mag deze prachtige wandeling 

meemaken. 

25 februari: Stadsspel van 14 uur tot 17 uur @Futur 

Kom deze week zeker naar de zeescouts, want het is tijd voor een tof stadspel. We gaan er 

een kei toffe namiddag van maken. Blijf nog even na de activiteit om onze geweldige 

kinderfuif mee te maken! 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Webster (0487691411) 
 

 

 



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? 

…als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt? 

…je wanneer je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt kijken? 

…je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm? 

…frietjes in België zijn uitgevonden, maar toch French fries (Franse frietjes) heten in het 

Engels? 

…dit komt doordat de Amerikaanse troepen in het zuiden van België hen deze naam gaven 

omdat wij, Belgen, daar Frans spreken? 

…de wist-je-datjes van de zeehonden voor één keer dezelfde zijn als die van akazee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandprogramma FEBRUARI 2023 

Zeewelpen  

4 februari: Zwemmen van 14:00 uur tot 17:00 uur @zwembad stadspark 

♫♫♫ Spetter spieter spater lekker in het water, 

ga maar vast naar huis. 

Hij komt een druppel later. ♫♫♫ 

Vandaag gaan we weer zwemmen. Neem dus allemaal je beste zwembroek, je mooiste 

badpak, je snelste badmuts en een handdoek mee, want het wordt een heus zwemfestijn. 

Zorg ook dat je allemaal € 3,5 meeneemt om je inkom te betalen. Hopelijk tot dan lieve 

welpjes. 

11 februari: Wetenschapsspel van 14:00 uur tot 17:00 uur @FRAC 

Wat hebben Albert Einstein, Marie Curie en Isaac Newton gemeen? Ze waren alle drie heel 

belangrijke wetenschappers. Vandaag gaan wij samen op een speelse manier in hun 

voetsporen treden met een fantastisch wetenschapsspel.  

(Even tussen haakjes voor de mama’s en papa’s. We zullen er voor zorgen dat jullie kinderen 

niet té veel in aanraking komen met Plutonium en Radium. Wij zullen er als leiding ook op 

toezien dat er geen appels op de hoofden van jullie kinderen zullen vallen.) 

18 februari: Winterwandeling van 14:00 uur tot 17:00 uur @Stadsboerderij Turnhout 

♫♫♫ But I would roll 500 miles 

And I would roll 500 more 

Just to be the man who roles a thousand miles 

To fall down at your door ♫♫♫ 

Jullie horen wat “The Proclaimers” zingen. Vandaag gaan we wandelen. Of de 

winterwandeling inderdaad 1000 mijl lang zal zijn is nog een verrassing. De enige manier om 

dat te weten te komen is komen. Maak je borst maar nat en smeer je benen maar in. Dit 

wordt een topwinterwandeling. 

25 februari: Verjaardagsspel Chickai van 14:00 uur tot 17:00 uur @Futur 

Woehoew, feestjeeueue, op de achtergrond hoor je Moskow Diskow van Telex en iedereen 

is blij aan het dansen, want CHICKAI IS JARIIIIIIIIG!!! Vandaag spelen we speciaal ter ere van 

de verjaardag van Chickai het supermegaultrasonischeblikvangendeleukespeelse 

chickaiverjaardagsspel. Neem allemaal een tekening mee voor haar, want die krijgt ze oh, zo, 

graag van jullie, de allerliefste welpen van de hele wereld. Na de activiteit kunnen jullie nog 

genieten van een leuke kinderfuif, dus blijf zeker nog even plakken om je beste dansmoves 

te laten zien. 

 

Contactpersoon van de maand: Baloe 0491/ 31 34 17 



WIST JE DAT… 
…dit de hitlijst is van dit vlotje? 

 https://www.youtube.com/watch?v=ncP-_x54CX0 

 https://www.youtube.com/watch?v=tbNlMtqrYS0 

 https://www.youtube.com/watch?v=c639hksrUzU 

…dat echt topnummers zijn? 

…muziek belangrijk is in het leven? 

…Plutonium en Radium radioactief zijn en we dus heel erg moeten oppassen tijdens onze 

wetenschapsactiviteit? 

…Baloe dit vlotje heeft geschreven en dat hij de beste leider is? 

…als je het niet eens bent met het vorige wist-je-datje, je altijd een mailtje mag sturen naar 

de redactie van het vlotje. Redactievanhetvlotje@gmail.com 

…je Baloe altijd mag opbellen als je een leuke mop kent? (Geen grap, bel me!) 

…Isaac Newton op dezelfde dag jarig is als Jezus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ncP-_x54CX0
https://www.youtube.com/watch?v=tbNlMtqrYS0
https://www.youtube.com/watch?v=c639hksrUzU


Maandprogramma FEBRUARI 2023 

Zeeleeuwen 

4 februari: Spelletjes met scouts Sint-Michiel van 14 uur tot 17 uur @Zwembad Stadspark 

Vandaag gaan we de battle aan met scouts Sint-Michiel. Wie is de beste scouts? Dat gaan we 

vandaag te weten komen. Wij gaan laten zien wat wij kunnen! Kom allemaal maar, want met 

hoe meer we zijn, hoe beter we het gaan doen!  

11 februari: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

We gaan nog eens een oldskool bosspel spelen. Is het Stratego, of misschien wel Cluedo? 

Trek jullie winoutfit al maar aan, dan kunnen we er helemaal voor gaan! Wie zal het zeggen? 

Komen is dus de boodschap! 

18 februari: Winterwandeling van 14 uur tot 17 uur @Stadsboerderij Turnhout 

Het is weer tijd voor de jaarlijkse traditie, namelijk onze heuse winterwandeling. Deze keer 

weer op een andere locatie dan vorig jaar, namelijk op de Stadsboerderij van Turnhout. Je 

ouders mogen mee komen stappen. Ook jullie huisdieren mogen meekomen (een hond of 

een kat of …). Je kippen laat je best thuis. 

25 februari: Stadsspel van 14 uur tot 17 uur @Futur 

Woehoe, het is weer tijd voor een stadsspel. In de plaats van het fracbos gaan we vandaag 

de stad onveilig maken. We spreken dus af aan de Futur. Na de scouts is er in de Futur ook 

een kinderfuif. Hier kan je je beste dansmoves laten zien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Mart Van Bourgognie (0468282210) 



WIST JE DAT… 
…we al in de helft van het scoutsjaar zitten? 

…de leiding hopelijk er door is voor al hun examens? 

…belonginess betekent dat je aansluiting zoekt bij anderen?  

…dit uit de leerstof filosofie van Mart komt? 

…Mart filosofie niet zo een leuk vak vindt? 

…1+1 niet 3 is? 

…een olifant het enige dier is dat niet kan springen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandprogramma FEBRUARI 2023 

Scheepsmakkers 

4 februari: Leefweekspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Komt dat zien! Komt dat zien! Vandaag stellen wij u voor: de grote leefweekshow. Onder 

leiding van de super leuke leiding voeren wij op: een leefweekspel, wow! We zullen u tonen 

wat een leefweek inhoudt en uit welke knotsgekke dingen het wel niet bestaat. Weet u nog 

niet wat een leefweek is? Aarzel niet om te komen, want hier zal snel verandering in komen! 

Let vooral niet op mijn belachelijke rijm, maar kom naar de scouts, eventueel met de trein. 

11 februari: Valentijn van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Oeeeh, Valentijn, een dag vol gelukkige mensen, romance, vriendschap en wat nog allemaal! 

Kortom, vandaag draait het rond Liefde (met een grote L). Uiteraard zijn we drie dagen te 

vroeg, maar toch willen we jullie al in de valentijnsfeer brengen met een kei tof spel dat 

misschien zelfs jullie hartje sneller doet slaan… Wie weet wat er allemaal mogelijk is 

vandaag! 

18 februari: Winterwandeling van 14 uur tot 17 uur @Stadsboerderij Turnhout 

Naar goede traditie en gewoonte heeft het OZEE weer een winterwandeling voorbereid. Dit 

is het ideale moment om eens gezellig te babbelen met Jan en alleman, dus zorg er zeker 

voor dat je bij deze gezellige tocht bent! 

25 februari: Stadspel van 14 uur tot 17 uur @Futur 

Vandaag is het weer eens tijd om de straten van Turnhout onveilig te maken. Jawel jawel, 

we gaan een mega cool stadspel spelen! Hopelijk zijn jullie beentjes goed opgewarmd, want 

de stad verkennen doe je niet al zittend! Na de activiteit organiseert de scouts ook nog een 

kei toffe kinderfuif. Hopelijk kunnen we jullie ook daar terugvinden. 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Seppe Stoffels (0476 05 72 71) 



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? 

…je hart rond de 8000 tot 9000 liter bloed per dag rondpompt ? 

…de gemiddelde mens ongeveer 14 scheten per dag laat ? 

…de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram weegt? 

…de gemiddelde chauffeur 15.250 keer toetert in zijn leven?  

…McDonalds elke seconde 75 hamburgers verkoopt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandprogramma FEBRUARI 2023 

Zeeverkenners 

4 februari: Verrassingsactiviteit van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag hebben we een topactiviteit voor jullie in petto. Jullie zullen lachen, spelen, leren 

en misschien soms een traantje laten vallen. Je komt als een verkenner, maar vertrekt als 

een echte man/vrouw/onzijdige persoon. 

11 februari: Halspel van 14 uur tot 17 uur @Stadspark 

Deze zaterdag hebben wij het mega halspel voorbereid voor jullie. Maak jullie klaar voor de 

meest intensieve workout van het jaar, we spreken af aan de dierentuin bij het Stadspark. 

18 februari: Winterwandeling van 14 uur tot 17 uur @Stadsboerderij Turnhout 

Vandaag doen we onze jaarlijkse winterwandeling, neem jullie handschoenen en mutsen 

maar zeker mee, familie en honden zijn natuurlijk ook aangemoedigd. We spreken allemaal 

af aan het FRAC. 

25 februari: Stadspel van 14 uur tot 17 uur @Futur 

Deze week gaan we een supercool spel spelen dat jullie toekomst gaat veranderen. Dit spel 

zal jullie limieten testen en persoonlijkheden onderzoeken! Na deze geweldige activiteit zal 

er een knalfuif gehouden worden in de Futur, kom zeker allemaal naar de kinderfuif direct 

na de activiteit. 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Arthur (0468270861) 

 



WIST JE DAT… 
…de verkenners soms hun vlotje te laat doorsturen?  

…16 januari Martin Luther King day is? 

…spinazie helemaal niet zoveel ijzer bevat?  

…ons sluipspel een groot succes was? 

…het intussen al 2023 is? 

…26 december de officiële dj Sidewave makes your mind wave dag is? 

…steak tartaar origineel uit mongolië komt en al zo een 3000 jaar oud recept is? 

…de fransen steak tartaar bekend hebben gemaakt? 

…tartaarsaus niets met steak tartaar te maken heeft? 

…het deze maand onze scoutsfuif is? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandprogramma FEBRUARI 2023 

Loodsen  

4 februari: Bouwvakkerdag  van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Booooob de bouwer, kunnen wij het maken? Nou en of, jullie mogen de beste bouwvakker 

outfit/ kleding aandoen die vuil mag worden. Vandaag kruipen jullie voor een paar uur in de 

huid van een materiaalmeester, dit betekent werken, werken en nog eens werken. Na al dat 

harde werk mag er natuurlijk gerust worden, want dit is tevens de start van de leefweek!  

11 februari: Het ultimatefracfestspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Na een lange week op de scouts is ons hoogtepunt aangebroken, FRACFEST! Vandaag staat 

alles in het teken van: feest, muziek, dj’s, inkom, toog en freedom Cola. Alles wat er nodig is 

om een knaller van een avond te organiseren! Er zijn niet veel woorden nodig voor een feest 

zoals dit, dus see you there! 

18 februari: Winterwandeling van 14 uur tot 17uur @wiezoektdievindt 

De wandeling des winters is weer aangebroken. Zoals elk jaar is dit het summum waar 

ouders, familieleden, zeescouts en zelfs onze trouwe viervoeters samenkomen om een 

gezellige wandeling te maken. De boodschap is dus duidelijk… haal iedereen uit die luie zetel 

en kom net zoals vele andere ons vergezellen op de winterwandeling!  

25 februari: Stadspel  van 14 uur tot 17 uur @Futur 

Turnhout onveilig maken is voor ons geen probleem, daarom trekken we vandaag het 

centrum in voor een echte klassieker! Welk spel we precies gaan spelen blijft nog geheim, 

maar je kaartkennis ga je kunnen gebruiken. 

Na de scouts is er nog een kinderfuif en hebben wij vestiaire, niet vergeten! 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Mathis  tel. +32 493 98 16 07 

 



WIST JE DAT… 
…Ward mij pas heeft getagd na de deadline voor het vlotje?  

…ik nog nooit zo snel een vlotje heb geschreven?  

…Mathis zijn examens niet zo goed gaan?  

…Mathis de activiteiten moest bedenken voor februari? 

 


