Maandprogramma MAART

Zeehonden
7 maart: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag gaan we een megacool bosspel spelen dat je zeker niet wilt missen. Dit bosspel
belooft een echt avontuur te worden waarbij jullie je beste beentje moeten voorzetten. Er
komen ook enkele loodsen die samen met ons op ontdekking gaan.
14 maart: Doestage Loodsen van 14 uur tot 17 uur @FRAC
De loodsen komen vandaag weer een kijkje nemen en hebben zelfs een fantastische
activiteit voorzien. Wat deze activiteit gaat zijn, blijft een raadsel. Kom het zeker mee
ontdekken, want dit wil je niet missen.
21 maart: Geen scouts
Jammer genoeg is het vandaag geen scouts waardoor jullie de leiding enorm hard gaan
missen. Niet getreurd! Binnen enkele weken zien we elkaar weer terug. Tot dan, kapoentjes.
28 maart: Groepsspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Voor de derde keer deze maand komen de loodsen weer een lach op jullie gezichtje toveren,
deze keer met een groepsspel. Hierbij kunnen jullie samenwerken met verschillende takken
om zo de overwinning in handen te krijgen. Hopelijk komen jullie allemaal, want het belooft
een amusant spel te worden.

Contactpersoon van de maand: Goover (0477733279)

WIST JE DAT…
…de loodsen deze maand vaak komen, waardoor we nog meer plezier kunnen beleven?
…de leiding jullie deze maand enorm hard gaat missen?
…de zeehondjes altijd goed meespelen met tikkertje poolster?
…de zeehondjes graag naar ‘De Leeuwenkoning’ kijken?
…deze tekening heel mooi is?
…je deze tekening altijd mag afgeven aan de leiding?

Maandprogramma MAART

Zeewelpen
7 maart: Handelsspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Dag beste welpen, vandaag laten we het FRAC even achter en gaan we het geluk ergens
anders zoeken. We gaan een avontuur beleven op de wondere Wall Street. Welke welp kan
het meeste geld verdienen? Wie kan het beste onderhandelen? Maar vooral, welke welp
wordt de volgende Wolf Of Wallstreet? Dat wil je toch niet missen?
14 maart: Verrassingsactiviteit van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Spannend! Deze week krijgen we weer bezoek van onze loodsen! Zij zullen voor jullie een
super-mega-awesome-cool spel in elkaar flansen. Wat dat spel precies zal zijn, houden ze
graag nog een verrassing. Zeker komen dus!
21 maart: Geen scouts
Helaas pindakaas, geen scouts deze week… Jullie zullen het zonder je favoriete leiding moeten
doen vandaag, maar geen zorgen, jullie kunnen het! Ik geloof in jullie.

28 maart: Groepsspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag kunnen jullie aan alle andere takken bewijzen dat jullie de coolste tak zijn! We
spelen vandaag namelijk een heus groepsspel! Meer kan ik nog niet verklappen, maar dat
het heel erg leuk wordt, staat nu al vast! Dit wil je niet missen!

Contactpersoon van de maand: Pytha 0470 53 30 88

WIST JE DAT…
…de leiding een week samen heeft gewoond op het FRAC?
…de leiding jullie keihard gaat missen zonder scouts?
…de scouts dit jaar al 20 jaar bestaat?
…de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram weegt?
…er meer kippen op de wereld zijn dan mensen?
…je je ellebogen niet kunt likken? (Probeer maar!)

Maandprogramma MAART

Zeeleeuwen
7 maart: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Bosspel vandaag spelen een gaan we. Voor dit nadenken jullie poes goed moeten, want het
zullen niet zal van de spel zijn. Als winnen jullie mars deze, dan te heb je om het zeker in je
tekst het spel begrijpen.
14 maart: Doestage van de Loodsen van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag komen de loodsen de kneepjes van het vak leren. Ze hebben namelijk een spel
voorbereid, dat ze met ons gaan spelen. JOEPIE. Ik voel aan mijn water, dat het een heel leuk
spel gaat zijn.
21 maart: Geen scouts
Oei, vandaag is het geen scouts. Jullie leiding is namelijk op congres in Harelbeke met alle
andere zeescoutsen.
28 maart: Groepsspel o.l.v. de Loodsen van 14uur tot 17uur @FRAC
Vandaag zullen jullie weer de leiding moeten missen. Ze zijn namelijk ergens op tocht in het
verre Birmingham samen met de Peaky Blinders. Niet getreurd, de activiteit gaat gewoon
door. De loodsen hebben een mega cool groepsspel in elkaar gebokst voor jullie.

Contactpersoon van de maand: Wies Van Bourgognie (0474117386)

WIST JE DAT…
…Marie denkt dat Wies wartaal studeert?
…Wies gewoon Duits-Frans studeert?
…Donald Trump de president is van Amerika?
…verward in het Duits ‘durcheinander’ betekent?
…de Barmitswa een typisch Joodse dans is?
…boom in het Duits ‘Baum’ betekent?
…als je lord omdraait, dan krijg drol. Als je drol omdraait, krijg je niet lord, maar vieze handen?
…RSC Anderlecht 34 titels heeft?
…Wies het verschil tussen een punt en een vraagteken niet kent?
…Pieter nog heel veel foutjes uit het vlotje van taalkundige Wies heeft moeten halen?

Maandprogramma MAART

Scheepsmakkers
7 maart: Het GROTE Bouwvakkersspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Trek allemaal maar je beste bouwvakkerskleren aan, want vandaag gaan we Het GROTE
Bouwvakkersspel spelen. Wie o wie is de meest getalenteerde in de bouwvakkunst. Op deze
dag vinden we het allemaal uit in enkele beproevingen. Hey joe tsjoeketsjoe tiramisu ketnet
alles king size goe puroempoemtsssjjjjj
14 maart: Loodsenspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Kunnen jullie je die leuke extra leiding van vorige week nog herinneren? Zij hebben voor
deze activiteit een bangelijk goed spel in elkaar gestoken voor jullie. Wat we gaan spelen
blijft momenteel nog een verrassing. Spannend he! See you there or be a giant vierkant.
21 maart: Geen scouts
Helaas is het deze week geen activiteit, omdat jullie toffe leiding op zeescoutscongres is.
Ooooh.
˙puǝʞǝǝʍ ǝıןןnɾ uɐʌ ʇǝıuǝƃ ¡ʞǝǝʍ ǝpuǝƃןoʌ ʇoʇ ʞɾıןǝdoɥ ˙ƃıʇʇnu sʞıu ʇɐɐʇs ɹǝıɥ ʇuɐʍ 'uɐɐ sʞıu
ɹǝıɥ ʇqǝɥ ǝɾ 'uǝʌoqǝʇsɹǝpuo ʇɐɐʇs ʇıp ʞɾıʞ
28 maart: Groepsspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Graag een minuutje stilte op deze sombere zaterdag, want jullie leiding zal jammer genoeg
deze activiteit niet in jullie nabije omgeving zijn. Snik snik…
MAAR…
NO WORRIES! Deze week kunnen jullie de loodsen nog eens goed gaan plagen. Een betere
oplossing kan er niet zijn. BAM BAM BADDABOEM!

Contactpersoon van de maand: To (0468 10 74 80)

WIST JE DAT…
…echte spaghetti alla carbonara gemaakt wordt zonder room?
…je bij aankoop van Lelli Kelly schoenen een gratis make-uptelefoontje krijgt?
…er een nieuw prinsesje is geboren?
…walvissen communiceren via hun spuitgat?
…koortsmeetsysteemstrook het langste palindroom is?

Maandprogramma MAART

Zeeverkenners
7 maart: Testosteronspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Amai, vandaag staat er alleen mannelijke leiding voor jullie neus. Tijd om eens alles van het
‘man zijn‘ te ontdekken! Met zijn curryworst en twee bitterballen gedraagt deze zotte soort
zich anders dan de vrouw. De bitterballen maken het gezellige testosteron dat veel
interessante functies bezit: machogedrag, baardgroei en nog veel meer. Kom dit gerust
allemaal ontdekken tijdens deze leerrijke activiteit. Wees gerust, als vrouw ben je ook
uitgenodigd op dit testosteronfestijn!
14 maart: Oestrogeenspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Na de wonderlijke wereld van de man te ontdekken is het nu tijd voor de vrouw. Dit
prachtige schepsel dankt haar uiterlijk mede aan oestrogeen. Dit stofje zorgt voor gezellige
vrouwelijke vormen en het vermogen om minimensjes te fabriceren. Benieuwd hoe dit
allemaal werkt? Kom dan zeker naar deze topactiviteit!
21 maart: Geen scouts
Snif snif, jullie leiding is helaas op zeescoutscongres in het verre Harelbeke. Nu hebben jullie
eindelijk de tijd om al die uitgestelde dingen eens te doen. Ga dus op bezoek bij je oma, haal
wat huiswerk in of ga eens gezellig wandelen met je gekke hond. Nee nee, heel de tijd
TikToks maken is niet nodig!
28 maart: loodsenspel van 14 uur tot 17uur @FRAC
Oh nee, deze week gaan jullie opnieuw je geliefde leiding missen. Je toppers zijn namelijk op
avontuur met hun medeleiding. Gelukkig hebben we nog onze toploodsen die jullie van de
nodig animatie gaan voorzien. Verwacht je dus maar aan een spel voor de hele scouts samen
waarin je eens kunt samen spelen met je vriendjes in andere takken (of eens wat ruzie kan
maken met je vervelende broertje/zusje op de scouts).

Contactpersoon van de maand: Lotte (04915926)

WIST JE DAT…
…we wel degelijk doorhebben dat jullie stiekem fotoshoots op de scouts houden met je
gsm?
…we je gsm vanaf nu afpakken als we jullie hierop betrappen?
…je zeker om voorverkoopkaarten voor onze fuif mag vragen als je die nodig hebt?
…Lotte fotograaf is op onze eurofuif en je dan openlijk een fotoshoot kan doen?
…de gratis pannenkoekjes op lampionnentocht super lekker waren?
…we het schattig vonden dat jullie geloofden dat Xander was gestopt?
…jullie leiding verstoppertje in het donker heeft gedaan over het heel het FRAC in het donker?
…Anna altijd de laatste is bij waterspelletjes?

Maandprogramma maart

Loodsen
7 maart: Kijkstage van ? tot ? @FRAC
Het is weer tijd voor jullie stages! Zorg dat je zeker bij het vlotje van jouw tak kijkt om te weten waar
en wanneer je aanwezig moet zijn. Zorg ook dat je bij hebt wat je volgens het vlotje kan gebruiken
(fiets, … ).

14 maart: Doestage van ?u tot ? @FRAC
Het is weer tijd voor jullie stages! Zorg dat je zeker bij het vlotje van jouw tak kijkt om te weten waar
en wanneer je aanwezig moet zijn. Communiceer ook voldoende met de loodsenbegeleiding en met
de takkie van jouw tak over aanwezigheden/het spel. Stuur jullie spel ten laatste woensdag 11 maart
door naar zowel de takkie van de groep waar je stage zal doen als naar een van jullie begeleiding!
Succes!

20- 22 maart: Zeescoutscongres van ? tot ? @Harelbeke
Eenmaal per jaar bij het zeescoutscongres verzamelen alle zeescoutsen van Vlaanderen zich om
samen een geweldig weekend te beleven. Dit evenement heeft als doel om leiders nieuwe dingen
aan te leren via professionele workshops. Het is ook de ideale gelegenheid om contacten te leggen
met andere zeescoutsen. Jullie zijn hier natuurlijk van harte welkom!
Ook vandaag zijn de uren nog niet bekend. Hou zeker jullie Facebook in het oog, want dit zal daar
waarschijnlijk besproken worden. Vergeet je ook niet te verkleden in thema!
Voor zij die niet meegaan is het vandaag helaas geen scouts.

28 maart: Groepsspel van 14u tot 17u @FRAC
Dit weekend zijn jullie leiders nog eens lid en wordt er voor hen door de kiel een heel weekend
georganiseerd. Dit betekent niet dat de scouts niet doorgaat, integendeel, vandaag mogen jullie als
loodsen jezelf bewijzen door een spel voor de hele groep te maken! Jullie staan hier natuurlijk niet
alleen voor. Enkele leiders die niet meegaan op leidingsweekend zullen klaar staan om jullie te
helpen bij vragen en zullen mee het spel in goede banen leiden.

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

WIST JE DAT …
•
•
•
•
•
•

we er heel goed voor staan voor zeilreis?
er altijd nog heel lang verhalen verteld worden over ieder zeescoutscongres?
ik dit vlotje geschreven heb op leefweek?
ik nogal moe ben en dus niet super veel inspiratie heb?
ik wout ben?
de wist-je-datjes op een juiste manier schrijven duidelijk heel moeilijk was voor Wout?

…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 geen opsommingsteken moet voor een wist-je-datje?

