Maandprogramma JANUARI

Zeehondjes
4 januari: Stratego van 14 uur tot 17 uur @FRAC
5 4 3 2 1 GELUKKIG NIEUWJAAR! Jaja, alweer een nieuw jaar aangebroken. Hopelijk hebben
jullie jullie buikjes goed rond gegeten met kerst en nieuwjaar, want we zullen de energie
vandaag goed kunnen gebruiken. De leiding heeft niets minder dan een echte stratego in
petto voor jullie, één van de leukste bosspelen die er bestaan. Hoewel jullie het lekker warm
zullen krijgen van al dat rondlopen, kan het zeker geen kwaad om handschoenen, sjaal en
muts aan te doen!
11 januari: Filmavond van 18uur tot 20u30uur @FRAC
Zoals jullie al hebben kunnen zien, gaat de scouts vandaag niet door van 14 uur tot 17 uur,
maar van 18 uur tot 20.30 uur! Dit betekent maar één ding: avondactiviteit! We hebben
speciaal voor jullie een leuke film uitgekozen die we gezellig met z’n allen kunnen zien. We
verwachten jullie dus om 18 uur aan het FRAC in volledig uniform. Vergeet ook zeker je
kussen en deken niet! Versnaperingen mogen meegenomen worden als iedereen flink met
elkaar deelt.
18 januari: Casino van 18 uur tot 20.30 uur @FRAC
Omdat jullie leiding overdag goed moet studeren, hebben we vandaag weer een speciale
activiteit, hoera! We houden namelijk een heuse casinoavond in thema James bond (dus
chique, chiquer, chicst). Meisjes: vergeet zeker niet jullie mooiste kleedje aan te doen en
jullie leukste handtas mee te nemen. Jongens: tijd om die das nog eens uit de kast te pakken
en die hoed van je papa te stelen!
25 januari: Doestage van 14uur tot 17uur @FRAC
Vandaag komen onze favoriete loodsen nog een keer oefenen. Kom dus zeker met massaal
veel, want het belooft weer een leuke namiddag te worden!

Contactpersoon van de maand: Nova (+32 470 51 47 52) (Nova heeft niet zo veel
ontvangstbereik thuis, dus bellen lukt vaak niet. Een sms’je komt wel altijd aan!)

WIST JE DAT…
…de leiding samen nieuwjaar gevierd heeft met een lekker etentje?
…dit etentje gemaakt was door de leiding zelf?
…Epatkas en Nova samen gaan skieën volgende maand?

…Limmer vorige maand van de zeeleeuwen leiding is geworden?
…Ze dit heel erg vind, dus af en toe nog eens komt helpen bij de zeehondjes?
…Kotick graag snotjes eet?

…Lukanon eigenlijk superhard kan roepen?
…je dit zeker eens moet vragen?
…Zeevangs papa een piraat is en verre voorouders is van meneer Foefienoefie?
…Goover het echt superleuk vindt als er zoveel mogelijk zeehondjes aan haar gaan hangen en ze die
dan vooruit moet sleuren voor de rest van de dag?
…jullie dit allemaal zeker mogen blijven doen?
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Zeewelpen
4 januari: Driekoningen van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Drie koningen, Drie koningen, geef mij een nieuwe hoed. Ons moeder mag ’t nie weten,
want ze is versleten….. Oei, dat was niet de juiste tekst. Hopelijk kennen jullie de liedjestekst
beter dan Baloe. Vandaag gaan we Driekoningen zingen. Jeeeej! Jullie mogen die gouden
kronen weer bovenhalen, die satijnen mantels weer aantrekken, jullie mooiste sterren
opblinken én jullie stembanden smeren om er een spetterende activiteit van te maken. Tot
dan!
11 januari: Spelletjesavond van 18 uur tot 20:30 uur @FRAC
Vandaag zal de leiding het, wegens de examens, een beetje rustiger aan doen. We
organiseren dan ook een spelletjesavond om gezellig samen te zijn en elkaar te verbazen
met onze welbedachte speltechnieken en onze winnersgeesten. Als je nu thuis een
superdupermegaleuk gezelschapsspel hebt, mag je dat natuurlijk ook meenemen. We hopen
dat jullie ook vandaag talrijk aanwezig zullen zijn.
18 januari: Filmavond van 18 uur tot 20:30 uur @FRAC
Vandaag doen we weer een rustigere activiteit. De grote rode gordijnen zijn al aan de kant
geschoven, de reclame wordt al geprojecteerd, maak je maar klaar, want zo dadelijk begint
de film. Is het een première met Hollywood-acteurs en een rode loper of is het toch iets
soberder met een beamer en een witte muur? De enige manier om dat te weten te komen,
is aanwezig zijn op deze filmavond. Jullie mogen zelf iets om te knabbelen meebrengen,
maar overdrijf niet. Wij zorgen voor de films. Tot dan!
25 januari: Doestage loodsen van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Ni hao of, beter gezegd, hallo. Vandaag leren we hopelijk iets nieuws over een andere
cultuur. De loodsen hebben voor jullie een spel gemaakt over een feest dat vandaag gevierd
zal worden: Chinees nieuwjaar. We hopen allemaal dat jullie vandaag in groten getale zullen
opkomen en met volle teugen van het spel zullen genieten.

Contactpersoon van de maand: Baloe ( telefoon: 014/72 03 53

gsm +32 0491 31 34 17 )

WIST JE DAT…
…het grootste deel van jullie leiding examens heeft deze maand?
…Sinterklaas echt trots op jullie was omdat jullie je technieken zo goed kenden?
… Baloe er bij was toen de Notre-Dame in Parijs uitbrandde in de zomervakantie?
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Zeeleeuwen
4 januari: Driekoningen zingen van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Nadat we elkaar een weekje hebben moeten missen is het vandaag tijd om bij te praten en
aangezien we onze stem twee weken gespaard hebben, gaan we die gebruiken om te zingen.
Warm jullie stem al maar op en zoek leuke verkleedkleren uit, want vandaag gaan we
driekoningen zingen. We hopen jullie allemaal als prachtige koningen te zien verschijnen aan
het FRAC om 14u. Breng zeker jullie enthousiasme mee!
11 januari: Spelletjesavond van 18 uur tot 20:30 uur @FRAC
Aangezien er enkele leiding deze maand examens heeft, maar toch graag nog wat
ontspanning neemt, zal deze week de activiteit ’s avonds plaatsvinden. Jullie worden
verwacht om 18 uur aan het FRAC en na een geweldige spelletjesavond sluiten we daar ook
weer af om 20.30 uur. Als jullie thuis nog een spel hebben dat jullie graag willen spelen, mag
je dat altijd meebrengen.
18 januari: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @Ingang zwembad Stadspark
Spieterspetterspater. Jawel we plonsen vandaag nog een keer het zwembad in. Vergeet
zeker in jullie enthousiasme niet om een zwembroek, bikini of badpak en 3 euro bij in jullie
rugzakje te steken. We spreken deze week af aan de ingang van het zwembad en sluiten
daar ook af.
25 januari: Verrassingsactiviteit van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Rarara, wat gaan we doen vandaag? Dat kunnen we jullie nog niet vertellen. Wat we al wel
weten is dat er oude bekenden nog een keertje terug komen en dat zij vandaag
entertainment voor jullie voorzien. Wat we ook weten is dat het vast weer
supermegageweldigfantastisch wordt en dat je dit dus zeker en vast niet wilt missen.

Contactpersoon van de maand: Marie (0498/621679)

WIST JE DAT…
…we vorige maand een battlespel gespeeld hebben?
…de leiding het kei leuk vond dat iedereen zo goed meedeed?
…Wout gewonnen is met de dancebattle?
…alle zeeleeuwen volgens de Sint braaf zijn geweest?
…Wies bijna meegenomen was in de zak naar Spanje?
…je hieronder nog een leuke foto vindt van het bezoek van de goedheilig man?
…de leiding jullie graag allemaal het beste wenst voor 2020?
…we met de scouts in april 2020 ons 20-jarig bestaan vieren?
…jullie daarom zeker 18 april in jullie agenda mogen blokkeren omdat er dan een groot feest zal zijn?
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Scheepsmakkers
4 januari: Nieuwjaarsdrink van 14 uur tot 17 uur @FRAC
3…2…1…HAPPY NEW YEAR!! Enkele dagen geleden hebben jullie het oude jaar afgesloten en
is het nieuwe begonnen. We gaan dit ook samen vieren op de scouts met een megaleuke
activiteit! Warm je stem al maar op, want we gaan zingen!
11 januari: Sportdag van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Doe je sportkledij maar aan, want we gaan sporten! Vandaag kunnen jullie laten zien hoe het
met jullie conditie gesteld is, hoe sterk jullie zijn of hoe tactisch jullie kunnen spelen.
Overwinningsdansjes zijn geen taboe vandaag (schudden met die heupen!) Na jullie mega
sportieve prestatie tijdens de rugby hebben we hoge verwachtingen, dus begin al maar op te
warmen lieve makkertjes!
Dresscode: sportieve kledij
18 januari: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Zijn jullie al uitgerust van de sportdag van vorige week? Wij hopen van wel, want het is weer
tijd om te ravotten in het bos! We spelen een superdewuper leuk bosspel op deze mooie
winterdag. Vergeet je glimlach en goed humeur niet voor deze activiteit!
25 januari: Loodsenspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
We sluiten deze maand af met een megaleuk spel van de loodsen! De leiding is even
nieuwsgierig als jullie, want het spel is nog een verrassing!! Willen jullie weten wat deze
twee loodsen voor jullie in petto hebben? Zeker komen dan!

Contactpersoon van de maand: Karlijn (0471 44 72 52)

WIST JE DAT…
…de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is?
…een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd?
…als je gilt voor 8 jaren, 7 maanden en 6 dagen je genoeg geluidsenergie geproduceerd hebt
om een kopje koffie op te warmen?
…je je ellebogen niet kunt likken?
…je dit waarschijnlijk hebt geprobeerd?
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Zeeverkenners
4 januari: Driekoningenspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Iedereen kent ze wel, ze bestaan al sinds mensenheugenis en behoren dan ook tot een van
de bekendste trio’s van Vlaanderen. Nee nee we hebben het niet over K3 maar wel over de 3
koningen, Melchior, Caspar en Balthasar. We verwachten jullie dus allemaal voor een heus
driekoningenspel.
11 januari: Verrassingsactiviteit van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Is het een stadspel, een bosspel of misschien wel een één tegen allen? Wie zal het zeggen?
Het enige wat we al wel met 100% zekerheid kunnen bevestigen, is dat het super fijn gaat
worden!
18 januari: Sluipspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Word jij niet vaak opgemerkt in grote groepen (of groepen van 2)? Heb jij ooit al eens
iemand laten schrikken door deze persoon te besluipen en te laten verschieten? Kortom,
denk jij dat jij het sowieso gaat winnen? Kom dan zeker maar naar ons super coole sluipspel!
25 januari: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Jaja, maak jullie benen al maar klaar om in een snel tempo door de bossen te crossen,
bedenk je beste strategieën om te winnen, want vandaag spelen wij nog eens een old school
bosspel, wij hebben er alvast veel zin in.

Contactpersoon van de maand: Thomas (0032497176963)

WIST JE DAT…
…de Griekse namen van de drie koningen Apellius, Amerius en Damascus zijn?
…Driekoningen ontstond in de 4de eeuw na Christus in het oosters Christendom ?
…er niet officieel in de bijbel geschreven staat dat de drie koningen met zijn drieën waren?
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Loodsen
4 januari: Stadsspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Eerst en vooral: gelukkig nieuwjaar allemaal! Raar om zo te schrijven op 10 december.
Vandaag gaan we een stadsspel spelen! We spreken om twee uur af aan het FRAC. Zorg dat je
zeker een fiets bijhebt (die helemaal in orde is). Aangezien het putteke winter is, kan je je best
warm aankleden. Als je een voorsprong wilt krijgen aan de start van het spel, stuur je de laatste
tien cijfers van pi naar Lars.
6 januari: Driekoningen van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Scouts op een maandag, ongezien! Helaas valt drie koningen op een maandag dit jaar en kan
de leiding de tijd niet rekken. Om een klein centje bij te verdienen voor de zeilreis of takkas,
gaan we dus op een maandag afspreken. Je verkleden als een koning is niet alleen toegelaten
maar wordt ook aangemoedigd!
11 januari: Kijkstage van 14 uur tot 17 uur @Zie tak
Helaas zal je de leiding niet zien vandaag. Jullie gaan nog eens op pad om te kijken wat leiding
zijn eigenlijk wel niet is. Kijk op de planning bij welke tak je staat. Kijk ook zeker de locatie en
het uur van je tak na! Hopelijk heb je er al zin in. Volgende week zien we elkaar weer. De
leiding mist jullie al!
18 januari: Schaatsen/Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @
Wat we vandaag doen ligt nog niet vast. Misschien gaan we schaatsen, misschien gaan we
zwemmen. Jullie beslissen! Hou Facebook zeker in de gaten! Als we gaan zwemmen, neem je
best zwemgerief mee. Je hebt ook een centje (€3) nodig. Als we gaan schaatsen, neem je
handschoenen en geld mee. Indien je eigen schaatsen hebt, mag je die ook meenemen.
25 januari: Doestage van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Oh nee, deze week zien we elkaar weeral niet! Waar gaat dat toch naartoe met de wereld. We
zijn er wel zeker van dat jullie je gaan amuseren. Bereid je stage goed voor. Intermezzo: Bereid
zonder t omdat de zin gebiedende wijs is, niet omdat je na het werkwoord komt. Je is niet het
onderwerp van deze zin. Spreek vroeger af zodat je je materiaal kan klaarzetten. Voorzie een
sleutel van het FRAC, anders sta je voor een gesloten deur. Stuur je spel op voorhand door
naar Caitlin en naar de takleiding van de tak waar je stage doet.

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

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?
…documenten veel properder zijn als ze langs twee kanten uitgelijnd worden?
…dit dus best in het sjabloon zou staan?
…pagina-eindes bestaan?
…dit dus in het sjabloon gebruikt moet worden in plaats van al die enters?
…Lars nogal veel commentaar heeft voor een begeleider?
…Word een functie heeft om random tekst te maken? Je schrijft op een lege lijn ‘=lorem()’ en drukt
dan op enter. Zie hier een voorbeeldje:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce
posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros
quis urna.
Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin
pharetra nonummy pede. Mauris et orci.
Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.
Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem
venenatis eleifend. Ut nonummy.
Odi scribere lyrics. Ego amare calidum scelerisque.
…degene die dit vertaalt, van mij een warme choco krijgt?

