
Maandprogramma JANUARI 2023 

Akazee 

7 januari: Verjaardagsfeestje  van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Er is er één jarig hoera, hoera, dat kan je wel zien. Het is …??? 

Vandaag is het een heel speciale dag, want Jay is jarig!!! 

Dat gaan we goed vieren met een superleuk verjaardagsspel. 

Wie weet heeft Jay wel iets lekkers bij om tijdens onze pauze op te eten of te drinken, maar 

dan moeten we wel eerst met z’n allen een mooi liedje zingen. 

Jay zou het ook heel leuk vinden als jullie een tekening voor hem zouden maken en hem 

tijdens de activiteit een knuffel (of een kusje) zouden komen geven! 

 

14 januari: Winter Olympics van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Brrrrr, vandaag gaat het hopelijk wat sneeuwen en is het niet te warm, want we gaan 

wintersportspelletjes spelen. Doe dus jullie warme sportkleren, handschoenen en muts al 

maar aan, want voor één keer moeten jullie niet in uniform komen. Goed gegeten, 

opgewarmd en gestretcht? Misschien word jij dan wel de snelste, sterkste of sportiefste 

akazee-ster vandaag! 

21 januari: Eén tegen allen van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Nu we elkaar allemaal al wat beter kennen en goed kunnen samenwerken, spelen we 

vandaag een typisch scoutsspel. Waarschijnlijk spoken nu al de leuke scoutsspelletjes die 

jullie al hebben gespeeld door jullie hoofd, maar jullie zullen het nooit raden. We spelen 

vandaag ‘Eén tegen allen’ (misschien al gekend door de 2de jaars). Goed samenwerken is dus 

de boodschap om te kunnen winnen!  

28 januari: Verjaardagsfeestje Toon van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria!!! 

Vandaag wordt het weer een superleuke dag, want Toon is jarig!!! 

Warm jullie stemmen al maar goed op, want Toon is dol op verjaardagsliedjes. 

Hopelijk heeft hij net als Jay iets lekkers bij voor tijdens de pauze, want bij zo’n 

verjaardagsfeestje horen natuurlijk wel veel lekkernijen.  

Aanwezig zijn is dus van belang om Toon een geweldig, fantastisch en spectaculair 

verjaardagsfeestje te geven!!! 

 

 

Contactpersoon van de maand: Toon Van Driessche (0471446516) 



WIST JE DAT… 
…een kakkerlak ieder kwartier een scheet laat?  

…het onmogelijk is om aan je elleboog te likken?  

…er deze maand twee leiders van jullie jarig zijn?  

…er een groot verschil is tussen een kerstboom en de Rode Duivels?  
 
…een kerstboom er wel ballen in krijgt? 
 
…de melk van een nijlpaard lichtroze is? 
 
…er meer kippen dan mensen op de wereld zijn? 
 
…een zeester geen hersenen heeft? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandprogramma JANUARI 2023 

Zeehonden 

7 januari: Driekoningenspel  van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed. Kennen jullie dit lied al, want 

vandaag is het een driekoningenspel. Zij komen van heinde, zij komen van verre om in 

Turnhout te geraken om samen met Lukannon en Nova een fantastisch spel te maken. 

14 januari: Casinoavond van 18 uur tot 20.30 uur @FRAC 

Wie van jullie heeft de beste pokerface? Wie zal 21 halen of zal de dealer kaartentellers 

vinden? Vandaag zullen jullie erachter komen wie het beste kan gokken en spelletjes kan 

spelen. Sommigen zullen als een rijk mens naar buiten komen, terwijl de anderen minder 

geluk kunnen hebben. 

21 januari: Après-ski van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Na een zware dag in de bergen is het tijd om terug te keren naar het hotel. De dag is alleen 

niet compleet zonder een tussenstop! Après-skihut Toxandria natuurlijk! Trek dus jullie 

skikleren maar aan en neem jullie beker mee om naar de hut te vertrekken. Bestel iets warm 

en maak het gezellig met de rest. 

28 januari: Pijlentocht van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Pijlen op de grond, waar zouden die naartoe leiden? Trek je beste wandelschoenen aan om 

de tocht te starten. Werk samen met de groep om de opdrachten te voltooien en de 

volgende instructie te krijgen. Welk avontuur zullen we beleven en kunnen we het einde van 

de tocht vinden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Jaagtand (0487271599) 



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? 

…Sébastien Loeb de kampioen is van de rallycross? 

…de triple cork de moeilijkste snowboardtruc is? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandprogramma JANUARI 2023 

Zeewelpen  

7 januari: Driekoningen van 14:00 uur tot 17:00 uur @FRAC 

Vandaag gaan we driekoningen zingen!!! Kom verkleed als één van de drie koningen en zing 

er op los als we weer van huis tot huis langsgaan. 

14 januari: Casinoavond van 18:00 uur tot 20:30 uur @FRAC 

Welkom in FRAC Vegas, de beste plaats als het gaat over casino’s! 

Kom vanavond zeker langs om je kansen eens te wagen bij één van onze spelletjes. En als je 

de beste speler bent, kan je misschien nog wel iets leuks winnen op het einde?  

Doe dus je mooiste kleren aan om deze avond in onze casino’s te gaan spelen. 

Vergeet geen beker mee te nemen! 

21 januari: Brunch van 10:00 uur tot 12:00 uur @FRAC 

Vandaag spreken we wat vroeger af, maar met een goede reden. We gaan brunchen!!! Wat 

houdt dit in? Gewoon een hele activiteit ETEN!!! Zorg dus dat je niet al te veel eet voor je 

naar de scouts komt, want hier gaan we meer dan genoeg eten hebben. 

Neem allemaal iets lekkers mee als ontbijt en zeker genoeg, want we delen met iedereen. 

28 januari: Filmavond van 18:00 uur tot 20:30 uur @FRAC 

Wat is er nu beter dan allemaal lekker gezellig binnen te zitten met een snackje en drankje 

om een leuke film te kijken? Als je zin hebt in een rustige avond met leuke films, kom dan 

vandaag zeker naar de scouts. Neem een drankje mee en een lekker snackje voor tijdens de 

film en natuurlijk ook een kussentje en een deken om het extra gezellig te maken! Tot dan!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Bagheera (0495 36 61 25) 



WIST JE DAT… 
…de leiding dus echt altijd gelijk heeft, ook al geloven jullie dit soms niet? 

…we tijdens ons barbierenspel allemaal keigoede kappers zijn geworden vorige maand?  

…jullie leiding in december allemaal heel moeilijke examens hebben gehad, maar nog steeds 

activiteiten maakten voor jullie?  

…het niet Balou de koe of Bagheera de geit is, maar gewoon Balou en Bagheera? 

…de Sint heeft gezegd dat we allemaal brave kindjes waren? 

…de leiding keigoed is in casinospelletjes, dus dat jullie nooit gaan winnen tegen ons? 

…deze maand keileuk gaat worden? 
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Zeeleeuwen 

7 januari: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @Stadspark 

Spitter spetter spater lekker in het … Jaja lieve leeuwtjes, vandaag gaan we het stadspark 

onveilig maken en gaan we zwemmen!!! Wiehoe! Trek dus je beste zwemkleren aan en 

vergeet ook zeker niet 3,5 euro mee te nemen en dan kunnen we er weer helemaal voor 

gaan. 

14 januari: Filmavond van 18.00 uur tot 20.30 uur @FRAC 

Trek je pyjama maar aan, neem je slaapzak mee en vergeet ook de popcorn niet, want 

vanavond is het filmavond! Een klassieker of een actiefilm, dat bepalen we dan nog wel, 

maar leuk wordt het zeker en vast!  

21 januari: Brunch van 10 uur tot 12 uur @FRAC 

Njammie njammie! Wat is er nu beter dan een lekker ontbijtje? Een brunch natuurlijk! Neem 

allemaal iets lekkers mee en dan kunnen we met zijn allen genieten van ons heuse 

ontbijtbuffet.  

28 januari: Stadsspel van 14 uur tot 17 uur @Warande 

Vandaag vervangen wij ons vertrouwde fracbos voor Turnhout centrum en gaan wij de stad 

onveilig maken. Wat voor spel het is, blijft nog eventjes een verrassing, maar zoals altijd 

wordt het ook vandaag weer superdupermegaleuk. Trek dus je volledige uniform maar aan 

en dan maken we er weer een toffe zaterdag van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Marie (0493 33 17 72) 



WIST JE DAT… 

…Marie 7 januari jarig is? 

…Anna 25 januari jarig is? 

…dat ze beiden 18 worden en dus vanaf nu officieel volwassen zijn? 

…nijlpaarden niet kunnen zwemmen? 

…de leiding nu examens heeft en jullie dus allemaal extra lief moeten zijn? 

…bananen voor 50% hetzelfde DNA hebben als mensen en dat wij dus eigenlijk halve 

bananen zijn? 

…je niet tegelijk kunt snurken en dromen? 

… echt Frans toiletpapier roze is? 

…een mannelijke ballerina een ballerino heet? 
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Scheepsmakkers 

7 januari: Driekoningen van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Driekoningen, driekoningen geeft mij ne nieuwen hoed, menen ouwen is versleten, ons 

moeder mag het niet weten, ons vader heeft het geld op de rooster geteld! Rarara, wat 

zouden we vandaag doen? Ik zal jullie al verklappen dat jullie bovenstaand tekstje goed 

vanbuiten moeten leren. Kom vandaag zeker in thema verkleed, dan zien we jullie om 14 uur 

aan het FRAC! 

14 januari: Avondactiviteit van 19 uur tot 21:30 uur @FRAC 

Trek vandaag je warme winterjas, sjaal en handschoenen maar aan en maak je klaar voor het 

avondspel van de eeuw! We maken het fracbos onveilig met het coolste avondspel dat jullie 

ooit gespeeld hebben. 

21 januari: Ponyspel  van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

My little pony, my little pony, what is friendship all about? Vandaag spelen we het mega 

awesome super grave ponyspel! Wat het ponyspel juist is, kan ik jullie nog niet verklappen. 

Maar ik kan jullie al één ding verklappen, het wordt geen saaie stratego! 

28 januari: Highland Games van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Paalwerpen, steenwerpen, kogelslingeren, touwtrekken, … Trek vandaag je kilt maar aan en 

pak die oude doedelzak uit de kast. We gaan terug in de geschiedenis om de tradities van de 

Schotten te volgen: De Highland Games! We testen welke clan het sterkst uit de strijd komt 

in een epische battle! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Thibault Evrard  (0470 53 30 88) 



WIST JE DAT… 
…de Highland-games een tijd lang verboden waren?  

…dat dat kwam door een schotse opstand in 1745 tegen de Britse regering? 

…paalwerpen perfect kan met onze grote sjorbalken? 

…2022 geen schrikkeljaar is? 

…dit jaar de 8 miljardste mens geboren is? 

…het ei eerder was dan de kip? 

…rode ogen na het zwemmen niet komen door chloor? 

…niet alle dieren rood bloed hebben? 

…elke dag steeds iets korter wordt? 
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Zeeverkenners  

7 januari: Stratego van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Eerst en vooral een gelukkig nieuwjaar aan jullie allen. Hopelijk hebben jullie goede 

voornemens gemaakt voor het jaar 2023! Jullie leiding heeft zich voorgenomen om meer 

bosspelen te maken, dus vandaag spelen we stratego. Ik denk dat dat oeroude spel jullie 

allemaal wel bekend is, dus uitleg is er niet nodig. We verwachten jullie massale 

aanwezigheid!   

14 januari: Quiz/Casino van 19 uur tot 21.30 uur @FRAC 

Jullie examens zijn al achter de rug, maar jullie leiding is momenteel bezig met hun examens. 

Daarom doen we vandaag een quiz/casino. Hoe dit allemaal zal verlopen, zullen jullie dan 

ontdekken. Warm jullie hersentjes al maar op! 

21 januari: Sluipspel van 19 uur tot 21.30 uur @FRAC 

Kruipen, sluipen en vooral stil zijn…. Heb jij dit allemaal in je? Dan is de kans groot dat jij de 

winnaar wordt van dit spel. Hopelijk kent het fracbos geen geheimen meer voor jullie en 

kunnen jullie je makkelijk een weg banen door het struikgewas.  

28 januari: Handelsspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Wie kan het goedkoopste inkopen en voor de meeste winst verkopen? Wie kan staalhard 

onderhandelen? Na de mislukte financiële actie, kunnen jullie bewijzen dat jullie het wel in 

jullie hebben om een goede verkoper te zijn. Wat jullie allemaal gaan verhandelen, blijft nog 

geheim tot de activiteit. Tot dan!  

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Pieter Janssen (0476032491) 



WIST JE DAT… 
…de verkenners zich vol hebben gegeten op hun brunch? 

…de verkenners een superleuke film hebben gezien?  

…jullie leiding het nieuwe jaar goed gaat inzetten? 

…ik al helemaal uitkijk naar kamp? 

…ik 26 december jarig ben? 
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Loodsen  

7 januari: PPT-avond van 19 uur tot 22 uur @FRAC 

Omdat de leiding lui is en geen activiteit wil maken tijdens de examens, mogen jullie zelf de 

activiteit voorzien. Jullie kennen de TikTok-trend wel waar iedereen een PowerPoint maakt 

over een random onderwerp en deze voorstelt. Wel, nu is het jullie beurt. Hopelijk verrassen 

jullie ons met goed entertainment ;)! 

14 januari: Spelletjesavond van 19 uur tot 22 uur @Frac 

Het is nog eens tijd om de gezelschapspelletjes uit de kast te halen! Breng er allemaal zo veel 

mogelijk mee, dan hebben we veel keuze die avond. 

21 januari: Geen activiteit van ? uur tot ? uur @plaats 

Omdat de meeste van jullie vandaag moeten gaan werken bij Turnhout by night, zal het deze 

zaterdag geen activiteit zijn. Jullie leiding gaat deze tijd nuttig spenderen om series te kijken 

in plaats van te studeren. 

28 januari: Brunch van 9 uur tot 11 uur @FRAC 

Jullie mogen allemaal koffiekoeken, cornflakes, eieren, … en heel wat meer meebrengen, 

dan kunnen we allemaal samen een lekker gezond ontbijt eten. Tot dan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Ward (0491021925) 



WIST JE DAT… 
…er planten bestaan die enkel ’s nachts bloeien?  

…een pintje veel te duur is tegenwoordig?   

…iedereen gemiddeld 20 scheten per dag laten?  

…je allemaal normaal minstens 28 tanden in je mond hebt staan? 

 


