
 

Maandprogramma MAART 2021 

Zeehonden  

6 maart: Cluedo van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC 

Hopelijk hebben jullie een goede speurneus, want die zal vandaag van pas komen! Er is 

namelijk iemand vermoord….. We hebben jullie hulp nodig om aan de hand van tips de 

dader te ontmaskeren.  

 

13 maart: Old school pleinspelen van …uur tot …uur (zie mail) @Mellevijver 

Vandaag spreken we af aan de Melle in plaats van aan het FRAC. We gaan vandaag nog eens 

pleinspelen spelen. Megaleuk! Zeker komen dus!  

 

20 maart: Werelddag van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC 

Vandaag staat alles in thema van de wereld. We verkennen de andere continenten en 

landen over de hele wereld. Wie kan het meeste land veroveren?  

 

27 maart: Oudjesdag van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC  

Vandaag moeten jullie je uniform niet aandoen, maar jullie mogen verkleed komen als 

oudjes. Haal dus zeker die brillen, wandelstokken, rollators … uit de kast en dan kunnen we 

ons vandaag mega hard amuseren zoals echte bejaarden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contactpersoon van de maand: Matkah (0497891656) 

WIST JE DAT… 
…witte eieren beter zijn voor het milieu dan bruine?  

…een goudvis wit wordt in het donker?  

…een ijsbeer onder zijn witte vacht een zwarte huid heeft?  

…sommige waterschildpadden licht geven in het donker? 

…witte kippen verlegener zijn dan bruine? 

…de loodsen dit jaar hun eigen bier hebben gebrouwen? Bestellen kan al via enkele klikken 

op de site!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Maandprogramma MAART 2021 

Zeewelpen 

6 maart: Zeeslag van …uur tot …uur (zie mail) @Sporthal Stadspark 

Plons? of BOEM! Vandaag zullen er veel schepen ten onder gaan. Maak jullie alvast klaar 

voor de grootste zeeslag in eeuwen. Alleen het team met het meeste doorzettingsvermogen 

zal deze dag overleven. Hoe spannend! We spreken af aan de Sporthal van het Stadspark. 

13 maart: Handelsspel van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC 

Vandaag maken we kennis met de businesswereld. Voor velen onder jullie misschien nog 

onbekend terrein, maar daar zal snel verandering in komen. Op het einde van de dag zijn 

jullie allemaal TOP-handelaars. Kom met veel enthousiasme naar de scouts, zodat we dit 

episch spel kunnen spelen. Wij hebben er alvast veel zin in! 

20 maart: Activiteit op wieltjes van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC 

Wat? Een activiteit op wieltjes? Jaaa, jullie lezen het goed. De leiding heeft weeral een zotte 

activiteit in elkaar gestoken! Vandaag mogen jullie op wieltjes komen. Heb je thuis een 

step, een skateboard, een waveboard, een longboard, een eenwieler, rolschaatsen of iets 

anders leuk op wieltjes? Neem dit dan zeker mee naar de scouts. Je wil deze activiteit echt 

niet missen, aanwezig zijn is de boodschap! 

27 maart: Kooktocht van …uur tot …uur (zie mail) @Raadsherenpark 

Haal jullie kookkunsten al maar naar boven, want we gaan eindelijk nog eens op kooktocht! 

We spreken af aan het Raadsherenpark, daar trekken we het bos in om op ons zelfgemaakt 

vuurtje te koken. Neem dus zeker een rugzakje mee met daarin een gamel (of eventueel een 

pannetje), een handdoek, bestek, drinken en natuurlijk de ingrediënten voor het lekkere 

eten dat je wil klaarmaken. Wij zijn enorm benieuwd wie de echte keukenprinsjes of -

prinsesjes onder jullie zijn. Tot dan! 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Rama (0491/99.40.45) 



 

WIST JE DAT… 
…er twee welpen en één leiding jarig zijn in maart?  

…Arno op 4 maart jarig is, en 9 jaar wordt?  

…Lakinis op 10 maart jarig is, en 18 jaar wordt? 

…Elodie op 28 maart jarig is, en 10 jaar wordt?  

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

…Coca-Cola oorspronkelijk groen was? 

…de Kolibrie achteruit kan vliegen? 

…de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen? 

…dolfijnen en walvissen met één oog open slapen? 

…een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat? 

…een slak drie jaar kan slapen? 

…een worm maar liefst 10 harten heeft? 

…olifanten elkaar vanaf 5 kilometer afstand kunnen ruiken? 

…de leiding heel blij is jullie weer elke week te mogen zien? 

…de leiding enorm hard heeft genoten van de activiteiten in februari? 

…de loodsen dit jaar hun eigen bier hebben gebrouwen? Bestellen kan al via enkele klikken 

op de site!   

 

 

 

 

 

 



 

Maandprogramma MAART 

Zeeleeuwen  

Houd uw mail in de gaten voor de exacte uren van de activiteiten. 

6 maart: Sportdag van @FRAC  

Hoog tijd om te beginnen werken aan onze summerbody’s en onze goede voornemens van 

het nieuwe jaar eens waar te maken!  Zorg maar dat je goed bent uitgerust voor deze 

belangrijke dag! Doe jullie mooiste sportpakje maar aan, want vandaag is het sportdag!  

Neem ook zeker een drinkbus mee zodat jullie niet te dorstig blijven van al dat sporten.  

13 maart: Verrassingsactiviteit @FRAC  

Over wat we vandaag gaan doen kan de leiding helaas nog niets zeggen. Wat we wel zeker 

weten en wat we jullie wel mogen vertellen is dat deze activiteit er eentje wordt om niet te 

missen! Kom dus zeker vandaag naar de scouts en dan kom je erachter wat het mysterieuze 

spel is voor vandaag.   

20 maart: Minifuif voor maxipret @FRAC  

Door corona zijn de feestjes allemaal afgelast, maar niet getreurd, want vandaag kunnen 

jullie je nog eens helemaal laten gaan op de beste schijfjes en nummers en maken we er een 

mega coole zeeleeuwen-fuif van. Plezier verzekerd en dat allemaal corona-proof natuurlijk! 

Dus denk thuis al maar na over welke moves je gaat bovenhalen en dan maken we er één 

groot feest van. 

27 maart: TNV  @FRAC  

Wij zijn natuurlijk niet zomaar een scouts maar de echte zeescouts! Daarom gaan we 

vandaag nog eens wat technieken en belangrijke dingen opfrissen om zo binnenkort weer 

veilig op het water te kunnen gaan. Van zeilen tot sjorren, we gaan het vandaag allemaal 

nog eens herhalen, en samen met de leiding kei coole constructies sjorren! 

 

Contactpersoon van de maand: Lotte (+32 487 56 63 67)



 

WIST JE DAT…  
 

… je in de ochtend groter bent dan in de avond? 

…het mogelijk is om een ballon op te blazen met je oor? 

…een varken niet naar de lucht kan kijken? 

…Sneeuwwitje eigenlijk blond was? 

…een slak drie jaar kan slapen? 

…de tijd bij je voeten trager vooruit gaat dan bij je hoofd? 

…50% van de pizza’s die in Amerika verkocht worden met peperoni erop zijn? 

…er zoveel legoblokjes zijn geproduceerd dat er voor elke persoon op aarde 53 legoblokjes 

zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maandprogramma MAART 2021 

Scheepsmakkers  

6 maart: Boerendag van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC 

Zeescouts Toxandria had een boerderij, E-I-E-I-O, 
En op die boerderij daar waren leden, E-I-E-I-O, 
Met een bosspel hier en een bosspel daar 
Hier een bosspel, 
daar een bosspel, 
overal een bosspel, 
Zeescouts Toxandria had een boerderij, E-I-E-I-O. 

13 maart: Indianenspel van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC 

Kom pak je bottines maar 
Zo vangt de leiding hun leden 
Ze vliegen door de bossen 
Lopen zich een kwetsuur 
Hebben zij me gevangen 
Dan geef ik mijn kaartje  
Keer ik weer terug naar mijn kamp 
Kom pak je bottines maar 
En loop jezelf een kramp  

20 maart: Vaccinspel van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC 

Blijf in uw kot! (Maar kom natuurlijk wel naar deze activiteit) 
Ik meen het hé!  
Blijf in uw kot!  
Blijf thuis! 
Ik meen het! Ik meen het! Ik meen het! 
Hou kinderen die ziek zijn en naar school willen gaan thuis! 
Smijt ze buiten als ge er ene ziet met een snotneus! 
Da’s, da’s,  echt iets,  echt iets zoooo belangrijk! 
Smijt ze buiten! 
(https://www.youtube.com/watch?v=Idc2mkS-QLk&ab_channel=MNMbe) 

27 maart: Harry Potter van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC 

Mijn leiding bestaat uit tovenaars 
‘t Is echt, ‘t is heus, ‘t is raar maar waar 
Ti-ta tovenaars, ‘t is raar ‘t is raar maar waar 
Ze hebben het op mij uitgeprobeerd 
Maar dat ging toch wel erg verkeerd 
Dan gaat het niet zoals ze willen, dan doen ze dat… (klap in de handen) 
En ik ben een pad 
Mijn leiding bestaat uit tovenaars 
‘t Is echt, ‘t is heus, ‘t is raar maar waar 
Ti-ta tovenaars, ‘t is raar ‘t is raar maar waar 

Contactpersoon van de maand: Wout (+32 492 99 87 78) 



 

WIST JE DAT… 
…alle bovenstaande tekstjes varianten op bestaande liedjes zijn?  

…Nore S., Bram, Rhune, Robin, Matthis en Wout een paar weken geleden door het ijs zijn 

gezakt?  

…het water ijskoud was aan hun voeten? 

…de leiding er naar uitkijkt om terug met heel de groep samen activiteit te kunnen doen? 

…de loodsen dit jaar hun eigen bier hebben gebrouwen? Bestellen kan al via enkele klikken 

op de site!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maandprogramma MAART 2021 

Zeeverkenners 

6 maart: Sportdag van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC 

Het wordt stilaan eens tijd om die coronakilo’s aan te pakken! Daarom organiseren we 

vandaag een heuse sportdag voor jullie! Kom allemaal in jullie beste sportoutfit naar de 

scouts en neem maar een handdoekje extra mee om het zweet af te kuisen!  

13 maart: Back to the basics van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC 

Ook vandaag blijven we op onze favoriete locatie. Ditmaal niet om te sporten, maar om nog 

eens old school pleinspelletjes te spelen! Laat het zeehondje in jou nog eens lekker gaan!  

20 maart: Battlespel van …uur tot …uur (zie mail) @Raadsherenpark 

Hoewel we nu al even in aparte groepen spelen, wilden we toch nog eens een activiteit 

organiseren waar jullie met z’n allen samen aan deelnemen. Daarom organiseren we 

vandaag een heus battlespel, waarbij jullie per groep tegen elkaar gaan strijden. De winnaar 

maken we achteraf bekend op Whatsapp. Be there or be vierkant.  

27 maart: Knutselen van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC  

Vandaag mag je je scouts totebag van onder het stof uithalen, want we gaan deze 

eindeuleuk versieren. Vergeet deze dus niet, of het wordt een namiddagje kijken naar 

anderen die knutselen (knipoog).  

 

  

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Pauline (0470 51 47 52) 

  



 

WIST JE DAT… 
…we nu al bijna een maand terug scouts hebben?  

…de eerstejaars niet wisten hoe je een mellowcake opeet met behulp van je neus en zonder 

handen?  

…er maximum 30 leden per activiteit mogen zijn?  

…we bij de online inschrijvingen zagen dat er op 1 dag 31 leden wilden komen? 

…we dus een extra groep zouden moeten maken op een gek uur?  

…het uiteindelijk vals alarm was en er toch maar 30 kwamen? 

…we dus geen reserve plekjes overhebben? 

…we duidelijk veel te populair zijn?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maandprogramma MAART 2021 

Loodsen  

6 maart: Megamonopolie van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Allereerst gaat er een deel in de voormiddag bij Guy werken. MAAR in de namiddag gaan we 

een megamonopolie spel spelen. Wel ja, denk al maar eens aan welk personage je zou willen 

zijn en vooral welke kaarten je echt niet zou willen trekken op de ‘trek een kaart’-plaats Het 

wordt een fantastisch spel, dat staat vast. 

13 maart: 1ste communie van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Trek alvast je communiekleren aan van toen je 8 was, want vandaag gaan we onze eerste 

communie doen! Helaas pindakaas voor de personen die hier niet meer in passen, je zult en 

moet toch, hihi. Nee hoor, zorg dat je er in chique kleren staat en dat volstaat! 

20 maart: Old school bosspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Het is al weer heel lang geleden dat jullie een bosspel hebben gespeeld, maar niet getreurd! 

Vandaag is DE dag dat dit helemaal terug goed komt. Als de zeeleeuwen een bosspel kunnen 

spelen met 7 leden, kunnen wij dat 10x beter met 8! See you! 

27 maart: Bedevaart van 9 uur tot …uur @nog af te spreken  

Vandaag vertrekken we om 9 uur op bedevaart. We wandelen naar Scherpenheuvel! We 

gaan een kaarsje branden voor onze reis in juli. Dit is een daguitstap dus eten, drinken en 

een goed gezinde kindjes zijn altijd welkom. Om hoe laat we terug zullen zijn staat nog niet 

vast, dat weten we pas als we er zijn. Dus trek vandaag zeker je goede bottines aan om deze 

hele wandeling te doen! 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Veronica (0492 96 40 17) 



 

WIST JE DAT… 
…er wordt aangeraden om meer dan 3 of 4 wist je datjes te doen, maar dat dat echt veel 

moeite is? 

…Lotte EN Marieke momenteel stage hebben/gaan doen? 

…de begeleiding heeft meegedaan aan DINK (dalken in de Noorderkempen) en we in de 1ste 

kilometer al verkeerd waren gelopen? 

…mijn wist-je-datjes al op zijn en ik nergens meer op kom? Haha 

Xxx peace out  

 


