Maandprogramma JANUARI

Zeehonden
Ook in januari gooit COVID-19 nog roet in het eten, maar wij hopen dat we op het einde van
januari toch op een veilige manier terug met jullie kunnen ravotten! Hopelijk tot snel!
2 januari: Geen activiteit
9 januari: Geen activiteit
16 januari: Geen activiteit
23 januari: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Wat hebben wij jullie gemist. Omdat we zo ontzettend blij zijn dat we jullie terug mogen
verwelkomen, halen we een klassieker van onder het stof! We gaan nog eens een ouderwets
bosspel spelen. Haal jullie uniformen maar weer uit de kast en blink je bottinnen nog eens
op, want we vliegen er weer in! Hopelijk zien we jullie allemaal snel terug.
30 januari: Pijltjestocht van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Een pijltje hier, een opdrachtje daar, gewoon de route volgen en dan zijn we klaar. Dat zou
natuurlijk wel iets te gemakkelijk zijn! We gaan vandaag op knotsgekke pijlentocht. Als je
nog niet weet wat dat is, kom dan zeker naar de activiteit van vandaag. Wij staan al te
popelen om er aan te beginnen!

Contactpersoon van de maand: Chili (0470985386)

WIST JE DAT…
…wij jullie een hele gelukkige kerst en een spetterend nieuwjaar toewensen?
…wij hopen dat we de rest van het scoutsjaar met jullie activiteiten kunnen doen?
…Chili, Kerick, Epatkas, Zeevang en Limmer examens hebben in januari?
…jullie altijd een kaarsje mogen branden of mogen duimen voor hen?
…je hieronder ons kerstkaartje voor jullie kan terugvinden?

Vrolijke feesten!
Chili
Zharof
Limmer

Matkah

Kerick
Epathkas
Chickie
Zeevang
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Zeewelpen
Ook in januari gooit COVID-19 nog roet in het eten, maar wij hopen dat we op het einde van
januari toch op een veilige manier terug met jullie kunnen ravotten! Hopelijk tot snel!
2 januari: Geen activiteit
9 januari: Geen activiteit
16 januari: Geen activiteit
23 januari: Stratego van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Haal je geweren, kanonnen en tanken al maar boven, want vandaag spelen we een old-school
bosspel! Kunnen jullie al raden wat we gaan doen? Ja hoor, stratego! Warm je spieren al maar
op, veeg die laatste prut uit je ogen, zodat je helemaal klaar bent om de vlag van het andere
team te zoeken.
30 januari: Sportdag van 14 uur tot 17 uur @FRAC
1, 2, 3, 4 hup naar achter, hup naar voor. 1, 2, 3, 4 even rust en dan weer door. 1, 2, 3, 4, links
en rechts en spreid en sluit. 1, 2, 3, 4 adem in en adem uit. Hopelijk zijn jullie opgewarmd,
want vandaag gaan we sporten! Kom al lopend/ fietsend/ wandelend naar de scouts, zodat je
goed opgewarmd bent voor onze sportdag. Bij een sportdag hoort natuurlijk sportkledij, dus
vergeet deze zeker niet aan te doen!

Contactpersoon van de maand: Kotick (0476/03 24 83)

WIST JE DAT…
…we in januari heel wat jarigen hebben?
…Lowie 20 jaar wordt op 2 januari?
…Manouk 9 jaar wordt op 6 januari?
…Jean en Warre allebei op 7 januari jarig zijn?
…Jean 9 jaar wordt en Warre 10 jaar?
…Arthur ook jarig is in januari? 17 januari wordt hij 10 jaar.
…Jonas 25 januari 9 jaar wordt?
…we deze maand 2 jarige leiding hebben?
…ook Ikki jarig is deze maand .
…Ikki 19 jaar wordt op 28 januari?
…er nog 2 jarige zijn deze maand?
…Nienke 9 jaar wordt op 30 januari?
…we ook een jarige hebben op 31 januari? Florian wordt dan 9 jaar.
…elektrische kerstlichtjes al meer dan 138 jaar bestaan?
…de leiding heel hard hun best heeft gedaan om een coole kerstkaart te maken?
…wij jullie nog altijd de beste wensen willen meedelen?
…we dat doen met onderstaande nieuwjaarsbrief?
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Zeeleeuwen
Ook in januari gooit COVID-19 nog roet in het eten, maar wij hopen dat we op het einde van
januari toch op een veilige manier terug met jullie kunnen ravotten! Hopelijk tot snel!
2 januari: Geen activiteit
9 januari: Geen activiteit
16 januari: Geen activiteit
23 januari: Filmavond van 18.30 uur tot 20 uur @FRAC
Eindelijk de eerste activiteit van het jaar. Omdat de leiding moet studeren, zullen we een
geweldige filmavond organiseren. Zorg dat je allemaal een film meebrengt die we samen
kunnen bekijken. Het belooft een leuke avond te worden.
30 januari: Reisje rond Europa van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Aangezien we door corona niet meer op vakantie kunnen, maken we zelf een reisje door
Europa. Waar we juist naartoe vliegen of rijden, verklappen we natuurlijk nog niet. Leer
alvast de hoofdsteden uit je hoofd, want dat kan misschien van pas komen… Tot dan!

Contactpersoon van de maand: Michiel (+32 479 56 02 39)

WIST JE DAT…
…de leiding de scouts erg mist?
…Coca-Cola oorspronkelijk groen was?
…als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?
…de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is?
…een blinde geen hoogtevrees kan hebben?
…Donald Duck-strips verboden waren in Finland, omdat hij geen broek draagt?
…een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat?
…een worm maar liefst 10 harten heeft?
…er op zijn minst 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als jij?
…het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens?
…je je ellebogen niet kunt likken?
…je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm?
…olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen?
…rechtshandigen gemiddeld 9 jaar langer leven dan linkshandigen?
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Scheepsmakkers
Ook in januari gooit COVID-19 nog roet in het eten, maar wij hopen dat we op het einde van
januari toch op een veilige manier terug met jullie kunnen ravotten! Hopelijk tot snel!
2 januari: Geen activiteit
9 januari: Geen activiteit
16 januari: Geen activiteit
23 januari: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Hoe ongelooflijk lang hebben we elkaar al wel niet moeten missen. Maar vandaag komt daar
(hopelijk) een einde aan! Als echte scouten trekken we onmiddellijk het bos in. Weten jullie
eigenlijk nog hoe dat het bos van het FRAC eruitziet? Bereid je in ieder geval maar voor,
want de leiding zit met veel te veel energie en die zal er allemaal uitkomen!
30 januari: Social distancespel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Ken je dat gevoel, je ligt in de zetel Netflix te kijken, ziet twee personages elkaar begroeten
met een kus en krijgt meteen kippenvel? Of je ziet beelden van duizenden festivalgangers
opeengepakt en vraagt je luidop af waarom ze geen mondmasker dragen? Wat heeft corona
ons toch veranderd! Met het social distancespel gaan we kijken hoe goed jullie geworden
zijn in afstand bewaren van elkaar. Ben je benieuwd naar de resultaten? Kom dan zeker af!

Contactpersoon van de maand: Lars (0497 76 71 70)

WIST JE DAT…
…dit de saaiste Nieuwjaar ooit was?
…ik dat al kan voorspellen op 13/12/20?
…23 januari het tofste weerzien ooit wordt?
…ik dat ook al kan voorspellen op 13/12/20?
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Zeeverkenners
Ook in januari gooit COVID-19 nog roet in het eten, maar wij hopen dat we op het einde van
januari toch op een veilige manier terug met jullie kunnen ravotten! Hopelijk tot snel!
2 januari: Nieuwjaarsbrief @Thuis
Geen activiteit vandaag, maar wel een nieuwjaarsbrief:
Bij het begin van het nieuwe jaar, staat jullie leiding met een briefje klaar.
2020 was rot, maar dat krijgt ons niet kapot.
Samen staan we sterk, samen blijven we knallen. Zo zal 2021 ons hopelijk wat meer bevallen.
Zeilen, wandelen, bosspel spelen, we zullen ons zeker niet vervelen.
We maken hoe dan ook samen het beste van’t nieuwe jaar! Reken maar!
Een virtuele knuffel hier. Een sms-kusje daar. Wij wensen jullie een fantastisch nieuwjaar!
Jullie kapoentjes,
Xoxo
Denk je nu zelf: dat kan ik beter! Voel je zeker vrij om via whatsapp of discord een nieuwjaarsbrief
voor je leiding of medeleden te delen. We kijken uit naar jullie brieven! Veel liefs.

9 januari: Verrassingsactiviteit @WhatsApp/ Discord
Jammer genoeg kunnen er nog geen fysieke activiteiten doorgaan, maar niet getreurd. Zoals
steeds zal de leiding proberen creatief uit de hoek te komen en een activiteit voor jullie
voorzien. Meer info volgt nog via de WhatsApp.
16 januari: Verrassingsactiviteit @Discord
Jaweljawel, ook deze week voorzien we het nodige vertier. Wanneer je in de discord wordt
verwacht en wat we gaan doen blijft nog even geheim. Via whatsapp krijgen jullie op tijd en
stond meer info, een ding is zeker: dit wil je niet missen! Wie weet flitsen we wel terug in de
tijd. Want zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens... Tot dan!
23 januari: Barbiesportdag van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Voor vandaag branden we al maanden kaarsjes. Zou dit de dag zijn waarop de scouts terug
echt kan doorgaan? We hopen echt van wel! Als dat zo is dan doen we vandaag een heuse
barbiesportdag! Zorg dat je in thema gekleed bent! We gaan helemaal los! Hoewel we er
echt voor duimen dat het nu terug kan, is de kans reëel dat we nog wat geduld moeten
uitoefenen en nog even moeten wachten voor fysieke activiteiten. Als dat zo is, volgt er nog
info over een andere activiteit via WhatsApp.
30 januari: Avondwandeling van 19 uur tot 21.30 uur @FRAC
Kregen we vorige week goed nieuws? Dan komen we vandaag samen voor een gezellige
avondwandeling. Beloofd: hier wil je bij zijn! Maar uitstel is geen afstel, dus als het nog niet
kan, doen we dit later nog een keer.
Contactpersoon van de maand: Marie (0498621679)

WIST JE DAT…
...de leiding vindt dat jullie goed bezig zijn?
…jullie er heel zen uitzagen tijdens de yogasessie?
…we ons bij sommige filmpjes tijdens de bingo even op de festivals waanden?
...Pieter verraden heeft welke film we met de filmavond gingen kijken?
...hij er hierdoor voor gezorgd heeft dat jullie geen prijs konden winnen?
…er 5 vriendschapsbandjes terug bij de leiding zijn gekomen?
...deze bandjes binnenkort terug worden uitgedeeld aan diegene die er eentje binnen
brachten?
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Loodsen
Ook in januari gooit COVID-19 nog roet in het eten, maar wij hopen dat we op het einde van
januari toch op een veilige manier terug met jullie kunnen ravotten! Hopelijk tot snel!
2 januari: Afhaalmoment
Don’t forget: vanaf vandaag is het elke zaterdag afhaalmoment van ons Boeike! Tussen 12
en 14 uur en tussen 17 en 18 uur. Check de shiftenlijst elke week in onze drive.
Voor vanavond voorzien we weer een spetterende nieuwjaarsactiviteit in onze Discord,
jippieee! Ook die uren vind je terug in onze messengergroep.
OHJA, vergeet ook niet om af en toe eens de vlaggen te gaan zoeken!
9 januari: Afhaalmoment
Boodschap van algemeen nut: Afhaalmoment Boeike
Activiteit & uren voor vandaag zijn te vinden in onze Google Drive!
16 januari: Afhaalmoment
Want herhaling werkt het beste: afhaalmoment Boeikeee
Uren & bezigheid van de dag: krijgen jullie in de facebook groep
23 januari: Hopelijk in real life, uren & plaats te vinden in jullie mailbox
Hopelijk vandaag een activiteit in real life… Wat we gaan doen, zal afhangen van de
maatregelen.
Wat niet verandert = afhaalmoment Boeike
30 januari: Online of in het echt deze info krijg je tijdens onze wekelijkse vergadering van
vorige week
Ook deze laatste week van januari staan we paraat voor het afhaalmoment van ons Boeike,
jippiee!! We zijn goed bezig!
Als we vandaag toch EIN DE LIJK nog eens in het echt mogen spelen, wordt het een knaller
van formaat! Wie weet spelen we ons favoriete spel, among us, wel in het echt? Of gaat
Lotte weer een of ander spel over Galliërs uit haar mouw schudden? Stay tuned voor meer
infooo!

Contactpersoon van de maand: Marieke (0498 73 57 00)

WIST JE DAT…
…we ons tijdens de voorbije maanden in lockdown niet verveeld hebben?
…ons vlaggenspel super mega kei spannend is?
…op het moment dat ik dit vlotje schrijf, dit de tussenstand is?
Dieter L: 3 punten
Robine: 3 punten
Hanne: 1 punt
Matthis: 1 punt
Arthur: 1 punt
Veronica: 1 punt
Marieke: 1 punt
…onze bierverkoop best een succes is?
…wij super blij zijn met zo’n toffe leden als jullie?
…we jullie heel hard missen?
…Lotte nog steeds een Galliër is?
…Marieke elke dag geiten gaat spotten en ze op zoek is naar nieuwe locaties met geiten?
…jullie dus altijd mogen laten weten als je ergens geiten ziet staan?
…Veronica officieel samen is met haar vriendje en we haar vanaf nu ‘mevrouw Maes’ noemen?

