Maandprogramma maart 2022

Zeehonden
5 maart: Leidingswissel van 14 uur tot 17 uur @Frac
Vandaag zullen jullie jullie favoriete leiding niet zien, oooooooh. Wel komt er mogelijk hele
leuke andere leiding! Hiermee zullen jullie dan misschien ook een even cool spel spelen als
jullie altijd met de zeehondenleiding doen. We will miss youuuu!
12 maart: Loodsenspel van 14uur tot 17uur @Frac
Ook vandaag is jullie ultra favoriete leidingsploeg er niet. De loodsen nemen het een
zaterdag over om eens te laten zien hoe goed zij al leiding kunnen zijn. Ook hiermee zullen
jullie waarschijnlijk wel een even fantastisch spel spelen als jullie normaal altijd doen. TOT
VOLGENDE WEEK LIEVE ZEEHONDJES!!!
19 maart: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @Zwembad Turnhout
Joepie na heel lang wachten, zien we jullie nog eens! Nog goed nieuws: WE GAAN
ZWEMMEEEEEN!!! Hiervoor is het heel belangrijk dat jullie 3.50 euro meenemen. Ook mag
je natuurlijk je zwemgerief niet vergeten en je zwembandjes moest dit nodig zijn. Vergeet je
ook zeker niet in te schrijven voor de mega leuke loodsenquiz die avond!
26 maart: Activiteit op wieltjes van 14 uur tot 17 uur @Frac
Vandaag doen we een beetje een gekke activiteit, deze zal volledig doorgaan op wieltjes.
Zoals jullie dus al wel kunnen raden, is het heeeel belangrijk dat je iets meeneemt waar jij op
kan en dat kan rijden op wieltjes: een fiets, een skatebord, rolschaatsen,… Hoe origineler
hoe beter! (Het grappigste ding op wieltjes wint misschien wel iets!!)

Contactpersoon van de maand: Limmer (0497755226)

WIST JE DAT…
…de leiding jullie heel hard gaat missen deze maand?
…de leiding niet kan wachten om jullie 19 maart terug te zien?
…de hardste storm in 30 jaar zich vorige maand voordeed?
…deze Eunice heette?
…er mensen ongeveer 6 uur vast zaten in een attractie in Plopsaland?
…deze mensen gelukkig veilig weer op de grond zijn geraakt?
…je altijd onze olifant mag helpen naar zijn pindanootjes?
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Zeewelpen
5 maart: Leidingswissel van 14uur tot 17uur @Frac
Vandaag is er iets speciaals aan de hand. Jullie superleuke leidingsploeg wordt helemaal
door elkaar geschud en jullie zullen het deze week met andere leiding moeten doen. (die
natuurlijk ook heel leuk is, maar niet zo leuk als de echte welpenleiding van dit jaar).
Het spel van deze week is dus ook voor ons nog een grote verrassing. Zeker komen dus als je
deze unieke activiteit niet wilt missen.
12 maart: Loodsenspel van 14uur tot 17uur @Frac
Oei oei oei is de leiding er nu alweer niet deze week? Inderdaad, deze week is jullie geliefde
leiding op leidingsweekend en op zeescoutscongres, MAAR!!! De loodsen hebben speciaal
voor jullie een spel in petto en zoals jullie weten kunnen zij al heel degelijke spellen maken.
Laat jullie deze week maar eens goed verwennen door een groep bekwame loodsen.
19 maart: Bosspel van 14uur tot 17uur @Frac
Deze week spelen we nog eens een gewoon bosspel … OOOOOOF niet. Wie weet wat voor
een gek bosspel er deze week zal plaatsvinden? (ah ja, de leiding natuurlijk)
Vanavond gaat de quiz van de loodsen ook door, dus als jullie zin hebben om te komen moet
je je nog snel inschrijven voor het te laat is.
26 maart: Lentespel van 14uur tot 17uur @Frac
OEOEOEOEOEOEOE, joepie, de lente is eindelijk begonnen. Dat moeten we vieren met een
groots lentespel. Houd jij liever van de zomer, de herfst of de winter? Geen nood, die
seizoenen komen ook elk jaar voor. Dan moet je maar eventjes geduld hebben. Deze week
spelen we het lentespel.

Contactpersoon van de maand: Baloe (0491 31 34 17)

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?
...iemand van jullie leiding de wist-je-datjes is vergeten?
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Zeeleeuwen
5 maart: Leidingswissel van 14 uur tot 17 uur @Frac
Vandaag gaan jullie je superfantastische leiding moeten missen, maar niet getreurd! Jullie
krijgen voor een dagje andere leiding die ook wel oké is. Ze kunnen natuurlijk niet tippen aan
onze kwaliteiten. Wie er zal komen en wat jullie gaan doen, blijft een verrassing.
12 maart: Loodsenspel van 14 uur tot 17 uur @Frac
Das pech, leiding weg. Deze week zal jullie leiding niet aanwezig zijn, dus zullen jullie ons nog
een weekje moeten missen. Dat is toch om van te wenen. Maar vandaag gaan jullie wel een
fantastisch spel spelen dat zal geleid worden door wat oude bekende. De loodsen die
volgend jaar leiding worden, zullen er een heeeeeell cool spel van maken.
19 maart: Bomma-bompa activiteit van 14 uur tot 17 uur @Frac
We hebben toch altijd al eens een bomma of bompa willen zijn. Vandaag is de kans om je
helemaal in te leven in het super leventje van een bommatje of bompatje. Om je echt te
kunnen inleven in je rol, mag je je als een typische bomma of bompa verkleden. Kijk maar
eens in de kast van je grootouders. Je zal daar wel wat prachtexemplaren vinden.
19 maart is het ook loodsenquiz. Die wil je toch niet missen? Deze vindt plaats in de Thomas
More van Turnhout met adres: Campus blairon 800. De deuren gaan open vanaf 19u en de
eerste vraag wordt gesteld om 19u30. Inschrijven kan via het facebookevenement.
26 maart: Doe-stage loodsen van 14 uur tot 17 uur @Frac
Vandaag hebben de loodsen weer een topactiviteit voorbereid voor jullie! Voor de leiding is
het een even grote verrassing dan voor jullie wat we gaan doen. Afwachten is dus de
boodschap!

Contactpersoon van de maand: Mart (+32468282210)

WIST JE DAT…
…Arthur een heel matige leiding is?
…je zeker naar de loodsenquiz moet komen?
…Mart echt een goede leiding is?
…een slak 3 jaar kan slapen
…jullie leiding allemaal goede examens hebben gemaakt?
…kamelen hebben 3 oogleden om hun ogen te beschermen tegen opstuivend zand?
…dit echt het beste vlotje ooit is?
...die laatste zin toch wel wat overdreven is?
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Scheepsmakkers
5 maart: Leidingswissel van 14 uur tot 17 uur @frac
Leidingswissel? Jazeker! Vandaag zullen jullie voor één keer andere leiding hebben. Hoewel
wij weten dat we niet te vervangen zijn, zijn wij er zeker van dat er vandaag een fantastisch
spel op het programma staat van een ongetwijfeld fantastische leidingsploeg. Wie jullie
nieuwe leiding zal zijn gaan we nog niet verklappen maar het gaat weer geweldig zijn.
12 maart: Loodsenspel van 14 uur tot 17 uur @frac
Vandaag zal jullie leiding er jammer genoeg niet bij kunnen zijn omdat zij op
leidingsweekend zijn. De loodsen zullen in onze plaats daarom een mega coole activiteit
voorzien. Het belooft weer een supertoffe dag te worden.
19 maart: Xtreme laat verjaardagsfeestje van 14 uur tot 17 uur @frac
Allerliefste makkertjes, we zijn een verjaardagsfeestje vergeten te vieren. Nu gaan we deze
inhalen. Wie dat we vergeten zijn, ga je te weten komen als je naar de activiteit komt. Het
gaat een topfeest worden.
26 maart: Monopoly van 14 uur tot 17 uur @frac
Vandaag spreken we af aan het frac, waar we een superleuke versie van monopoly zullen
spelen. We verwachten iedereen om 14uur aan het frac voor een awesome bosspel.

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

WIST JE DAT…
… als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?
… als je je rechteroog sluit, je nooit over je rechterschouder kunt kijken?
… Coca-Cola oorspronkelijk groen was?
… dat Coca-Cola nu nog groen ziet maar hier nu kleurstof bij zit?
… Coca-Cola vroeger cocaïne bevatte?
… de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram weegt?
… de Kolibrie achteruit kan vliegen?
… dieren ook humor hebben?
… een giraffe net zoveel nekwervels heeft als een mens?
… een blinde geen hoogtevrees kan hebben?
… een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd?
… het hart bij de mens in het midden van de borstkas zit en niet links?
… slechts 20 procent van de Sahara uit zand bestaat?
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Zeeverkenners
5 maart: Leidingswissel van 14 uur tot 17 uur @Frac
Wie o wie zal er vandaag jullie leiding zijn? Laat je vandaag van je liefste kant zien, want jullie
worden in de watten gelegd door een heel nieuwe leidingsploeg. Wat zij voor jullie in petto
hebben is nog een groot mysterie, maar één ding is alvast zeker: deze ploeg gaat er met vol
enthousiasme staan. Jullie toch ook?
12 maart: Groepsspel provide by the loodsen van 14uur tot 17uur @Frac
Helaas pindakaas, vandaag weer geen activiteit van jullie favoriete leidingsploeg. Jullie
leiding is aan het genieten van een welverdiend leidingsweekend. Niet getreurd want de
loodsen gaan hun leidingsskills al eens testen en steken voor jullie een mega cool spel in
elkaar. Wees lief. Wij zien jullie graag volgende week terug!
19 maart: Bouwvakkersspel van 9uur tot 17uur @Frac
Haal die overall al maar uit de kast want we spelen een mega cool bouwvakkersspel.
Vandaag kan je dan ook best echte werkkledij aandoen om in de sfeer te komen en je
helemaal in te leven in deze knotsgekke activiteit.
Wil je de loodsen een duwtje in hun rug naar een geweldige reis bezorgen? Vandaag
organiseren ze een mega leuke quiz. Stel dus snel een ploeg samen en speel de verkenners
naar de overwinning!
26 maart: Zwemmen van 13.30uur tot 17uur @Frac
Vandaag gaan we eindelijk nog eens zwemmen! Spieter spetter spater lekker in het water,
maar niet in dat van Turnhout! We trekken naar het zwembad in Geel. Neem zeker je
zwemkledij, mondmasker, handdoeken, eventueel douchemateriaal en gepast 4 euro mee!

Contactpersoon van de maand: Caitlin (0032 470 98 53 86)

WIST JE DAT…
…de verkenners een initiatie CPR hebben gekregen?
…dit levens kan redden en iedereen een gratis cursus bij het Rode Kruis kan volgen?
…we ook een TNV trivial pursuit hebben gespeeld?
…ze hier veel van hebben bijgeleerd?
… onze scoutsfuif eindelijk weer door mocht gaan?
… we hier heel blij mee waren?
… we een stadsspel hebben gespeeld met de mannen van Sint Michiel?
… ik bij het ter perse gaan van dit Vlotje nog niet weet of we ze hebben verslagen?
… ik wel hoop dat we ze een poepje kunnen laten ruiken?
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Loodsen
5 maart: Leidingswissel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag zullen jullie het moeten doen zonder jullie favoriete begeleiding. De leidingsploeg
wordt vandaag stevig door elkaar geschud en dat wilt dus zeggen dat jullie vandaag andere
en minder leuke begeleiding krijgen dan jullie dit jaar gewend zijn. We weten dat dit voor
jullie een moeilijke activiteit is, maar geef ze een kans en misschien komen ze dan wel in de
buurt van jullie favoriete begeleiding!
12 maart: Loodsenspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Voor de activiteit van vandaag bepalen jullie zelf wat jullie doen en ook wat alle andere
takken doen! De leidingsploeg is vandaag op leidingsweekend en dat wilt zeggen dat jullie de
verantwoordelijkheid krijgen om een leuke activiteit te voorzien voor alle takken! Geen
nood, er zal normaal gezien ook leiding aanwezig zijn om jullie een beetje te ondersteunen.
Maak ons trots!
19 maart: Quiz voorbereiden van 14 uur tot ?? uur @Thomas More
Deze activiteit zullen jullie alles doen om ervoor te zorgen dat de quiz zonder problemen zal
verlopen. We verwachten dat jullie allemaal aanwezig zijn tot alles is opgeruimd. Mochten
jullie toch niet (heel de tijd) kunnen door een geldige reden, mogen jullie dat laten weten
aan jullie favoriete begeleiding. Doe dit wel op tijd, zodat wij tijd hebben om een goede
shiftenlijst te maken.
26 maart: Doestage van ??uur tot ??uur @??
Er staan nog veel vraagtekens bij deze activiteit en dat is omdat jullie zelf een leuke activiteit
moeten voorzien voor je stagetak. Er wordt nog gecommuniceerd wie bij welke tak stage
moet doen. Zorg er zeker voor dat iedereen in je groepje meehelpt aan het spel en dat jullie
het spel op tijd doorsturen naar de takleiding van jullie stagetak!

Contactpersoon van de maand: Sloef Sander (0472395509)

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?
…Pieter wil dat de vier voorgaande wist-je-datjes blijven staan?
…Pieter wil dat jullie goed leren hoe je een wist-je-datje schrijft?
…jullie begeleiding goed gewerkt heeft op het schooltje?
…de pizzaverkoop een groot succes was?
…Pieter geen inspiratie heeft?
…jullie altijd wist-je-datjes mogen doorsturen naar Pieter?
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AKAZEE
5 maart: Leidingswissel en Carnaval van 14uur tot 17uur @Frac
Vandaag mogen jullie je allermooiste verkleedkostuum aantrekken voor onze
carnavalsactiviteit! Verkleden is uiteraard niet verplicht. Ook zal er vandaag enkele andere
leiding met ons meespelen, die jullie zeker en vast heel erg tof gaan vinden.

19 maart: Hoe word je een echte zeescout–spel van 14uur tot 17uur @Frac
Veters strikken, das knopen, vuur maken en misschien zelfs sjorren, dat zullen jullie deze
activiteit allemaal leren! Met deze nieuwe vaardigheden worden jullie nog een tikkeltje extra
een echte zeescout. Uiteraard zal het geen saaie les zijn zoals op school, maar maakt de
leiding er een mega zot spel van. Zeker komen dus is de boodschap!
In de avond organiseren de loodsen van onze scouts een quiz. Mama’s en papa’s zijn hier
heel erg welkom!

Contactpersoon van de maand: Vibe (0478544639)

WIST JE DAT…
…jullie allemaal heel enthousiast hebben gesport op de sportdag?
…jullie leiding druk bezig is met het volgende weekendje te plannen?
…akazee mega welkom is op de kinderfuif 26 februari?

