Maandprogramma MEI 2021

Zeehonden
1 mei: Handelsspel van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC
Vandaag kruipen jullie in de huid van echte boeven. Jullie zullen leren smokkelen als de
beste, maar pas op, niet alles is zo gemakkelijk als het klinkt. Jullie zullen ook betrapt kunnen
worden. Dus als je alle geheimen van het smokkelen wil leren, kom dan zeker naar de
scouts!
8 mei: Boekentocht van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC
Vandaag gaan we een eeuwenoude scoutsactiviteit doen. We gaan namelijk een
boekentocht doen. Hierbij gaan we rechtdoor wandelen. Over hekken, over struiken, alles
wat je je maar kan bedenken. Dus zet je bottines al maar klaar, want die zal je zeker nodig
hebben!
15 mei: Roeien van …uur tot …uur (zie mail) @Mellevijver
Riemen OP, haalt OP, GELIIIIJJK HOP!!! Vandaag gaan wij voor de eerste keer na lange tijd
terug roeien! Warm dus die spieren al maar goed op, want dit gaat nodig zijn! Je moet ook
een paar dingen meenemen. We sommen ze hier even op:
-

Watersloefjes
Reservekledij
Plastieken zak
Reddingsvest (als je dit hebt)

22 mei: Battlespel van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC
Maak je borst al maar nat, want wij spelen het ultieme battlespel! Jullie zullen tegen elkaar
strijden om de beste te zijn. Als team zullen jullie samenwerken om de beker te winnen! Tot
dan!
29 mei: Kooktocht van …uur tot …uur (zie mail) @Raadsherenpark
Voor vandaag gaan jullie je kookkwaliteiten moeten bovenhalen, want wij gaan op
KOOKTOCHT! We gaan koken op een echt vuur en de leiding voorziet overheerlijk eten. Jullie
moeten dus zelf niets meenemen, alleen je goed humeur!

Contactpersoon van de maand: Limmer (0497 75 52 26)

WIST JE DAT…
…amper 5% van de oceaan ontdekt is?
…de zeehond een zoogdier is en dus geen vis?
…er maar liefst 32 verschillende soorten zeehonden bestaan?
…de grootste hiervan 4 meter lang zijn en 2 ton wegen?
…zeehonden in groep een kolonie heet? Jullie zijn dus onze kleine kolonie.
…jullie deze kleurplaat altijd mogen inkleuren en aan ons mogen laten zien?
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Zeewelpen
1 mei: Beroepenspel van … uur tot …uur (zie mail) @FRAC
Waarschijnlijk is de belangrijkste vraag van heel je leven wat je later wil worden van. Als jij al
heel je leven deze vraag krijgt, dan hebben we goed nieuws voor jou, vandaag kan je elk
beroep eens uitproberen. Of het ook allemaal gaat zijn zoals het er in het echt aan toe gaat,
dat weten we niet 100% zeker, maar ik ben wel 100% zeker dat het mega tof gaat worden!
8 mei: Spel met ballen van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC
Deze activiteit is voor iedereen die eens graag voetbal had gespeeld met een tennisbal of
misschien honkbal met een voetbal. Vandaag is alles mogelijk! Welke zotte combinaties we
vandaag gaan spelen, hangt volledig van jullie af, maar ze gaan zeker abnormaal zijn!
15 mei: Avonturentocht van …uur tot …uur (zie mail) @Liereman
Vandaag gaan we niet afspreken aan het FRAC, maar aan de Liereman. We gaan deze wilde
wouden verkennen tijdens onze avonturentocht. Wie weet wat we allemaal gaan aantreffen,
misschien een paar grazende schapen of een groep wilde wolven of wie weet misschien zelfs
de draak die volgens de legendes zijn hol heeft in de Liereman.
22 mei: Roeien van …uur tot …uur (zie mail) @Mellevijver
Hopelijk kennen jullie allemaal nog jullie roeicommando’s vanbuiten van vorige maand, want
vandaag gaan we nog eens roeien op de Mellevijver. Hopelijk is het ook super goed weer
zodat we ons lekker kunnen verfrissen bij het water. Wij kijken er alvast super hard naar uit!
29 mei: Waterspelletjes van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC
Ook vandaag hopen we op een stralende zon, want die gaan we nodig hebben om na de
activiteit onze kleren te drogen. Doe daarom vandaag gerust jullie zwemkledij aan of neem
extra kledij en een handdoek mee, want we gaan waterspelletjes spelen! Test ook alvast
jullie werpkunsten zodat je zeker met de waterballonnen Ikki kan raken!

Contactpersoon van de maand: Akela (0491 02 19 21)

WIST JE DAT…
…we super trots zijn dat jullie allemaal jullie belofte zo goed hebben afgelegd?
…varkens niet naar de lucht kunnen kijken?
…onze zeescouts de eerste zeescouts is die een Akazee tak opricht? (kijk voor meer info op
onze site ;))
…de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is?
…Donald Duck-strips verboden waren in Finland, omdat hij geen broek draagt? (Misschien
kan je hem op de tekening wel een broek geven?)
…de loodsen dit jaar hun eigen bier hebben gebrouwen? Bestellen kan al via enkele klikken
op de site!
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Zeeleeuwen
1 mei: Zeilen van …uur tot …uur (zie mail) @Mellevijver
Ja ja, de leeuwen springen terug de boten in. Na lang moeten wachten gaan we deze week
eindelijk terug zeilen, neem zeker allemaal waterschoentjes en een handdoek mee.

8 mei: Bosspel van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC
Vorige week zijn we onze zeescoutskills gaan trainen op het water. Deze week laten we zien
dat zowel op water als op land de leeuwen superieur zijn.

15 mei: Cluedo van …uur tot …uur (zie mail) @Warande
Alle Sherlocks en Sherlockinnen Holmes komen deze week samen om het grote mysterie op
te lossen. Wie is de moordenaar? Waarmee? En vooral: Waarom? Vandaag gaan we als
speurneuzen op zoek naar antwoorden.

22 mei: Vettige spellekes van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC
Genoeg proper gebleven, vandaag worden we smerig, maak je klaar om in de modder te
springen (op coronavrije manier natuurlijk)

29 mei: Bouwactiviteit van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC
Wat is een zeescouts zonder dingen te bouwen, neem je bouwvakkersinstinct mee en denk
misschien al na over een zot ontwerp!

Contactpersoon van de maand: Arthur (+32 468 27 08 61)

WIST JE DAT…
…sommige zeeleeuwen nog echt moeten werken aan hun belofte volgend jaar?
…ons kampfilmpje het coolste van alle kampfilmpjes gaat zijn?
…Arthur en Sanne in juni op stage vertrekken?
…de gemiddelde chauffeur 15.250 keer toetert in zijn leven?
…de oudste boom ter wereld 4700 jaar oud is?
…de strepen van een zebra voor afkoeling zorgen?
…een kakkerlak 9 dagen kan leven zonder hoofd?
…onze scouts een Akazee tak gaat oprichten voor kinderen met een beperking?
…het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens?
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Scheepsmakkers
1 mei: Boenkentocht van …uur tot …uur (zie mail) @De Oude Kaai
Oenke Oenke Oenke waar zijn die stoere boenken?
Vandaag gaan we alleen maar rechtdoor over sloten en grachten,
zonder te weten wat we moeten verwachten!
8 mei: Battle doorheen de tijd van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC
Van de prehistorie tot in de Middeleeuwen, van de discotijd tot Woodstock:
Waar deze battle doorheen de tijd ons gaat brengen, weten we later pas!
15 mei: Stadsfietsspel van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC
Met de fiets door de stad op avontuur,
kromgebogen over het stuur en voeten stevig op de pedalen,
op zoek naar allerlei verhalen…
PS: Vergeet zeker je fiets niet!
22 mei: Paingame van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC
Ijn ijn ijn vandaag is pijn fijn .
Oere oere oere vandaag scheiden we de watjes van de stoere!
29 mei: Zeilen van …uur tot …uur (zie mail) @Mellevijver
Vandaag gaan we onze beste knopenkennis bovenhalen.
En hopelijk hebben we veel wind in de zeilen, zodat we flink schuin over de golven vliegen.

Contactpersoon van de maand: Robin: 0494055474

WIST JE DAT…
…een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken?
…dolfijnen en walvissen met een oog open slapen?
…een kakkerlak negen dagen in leven kan blijven zonder hoofd?
…Robin de leukste leiding is?
…de zeester het enige dier is dat zijn maag binnenstebuiten kan draaien?
…de loodsen dit jaar hun eigen bier hebben gebrouwen? Bestellen kan al via enkele klikken
op de site!
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Zeeverkenners
1 mei: Bouwen met touwen van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC
Maak u maar klaar om met balken te sjouwen, want vandaag zijn we niet meer te ‘houwen’
en gaan we bouwen met touwen! We gaan dus zonder morren weer iets heel moois sjorren!
Dames en heren, appelen en peren, boeren en boerinnen, laat het bouwen beginnen!
PS: Vergeet geen bottines!
PPS: De vorige PS stond er alleen maar omdat bottines rijmt op beginnen.
8 mei: Bubbelquiz van 14 uur tot 17 uur @Raadsherenpark
Het is een speciale dag vandaag! Jullie hebben namelijk allemaal op hetzelfde moment
activiteit! Hoe lang is dat al wel niet geleden? We gaan vandaag met zijn allen quizzen!
Uiteraard doen we dit wel in veilige bubbels, maar dat neemt niet weg dat het een heel
bijzondere activiteit zal worden!
15 mei: Reilen en zeilen van …uur tot …uur (zie mail) @Mellevijver
Beginnen jullie al te kwijlen van de gedachte dat jullie nog eens kunnen zeilen? Hopelijk
blijven we vandaag ook gespaard van onheilen en overbruggen we meerdere zeemijlen. (Ja,
de Mellevijver is ook een zee!) Lieve kapoentjes, vergeet ook zeker geen waterschoentjes!
22 mei: P-DAY CELEBRATION van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC
Er is er een jarig, hoera! Hoera! Dat kan je wel zien dat is hij! Vandaag herdenken we een
heel erg belangrijke gebeurtenis van 21 jaar geleden die de geschiedenis voor altijd heeft
veranderd! Jullie hebben ongetwijfeld al door dat het hier gaat over de geboorte van jullie
enorm grappige leiding, Pieter! Jammer genoeg is niet iedereen zo enthousiast over deze
gebeurtenis en gaat er andere leiding vandaag proberen om Pieter een ongemakkelijk gevoel
te geven. Willen jullie het leed van Pieter verzachten? Aarzel dan niet om een tekening of
een geschenkje mee te nemen voor jullie favoriete leiding! Als Pieter genoeg tekeningen en
geschenkjes krijgt, zal hij misschien zelfs trakteren! Wat goeeeeed!
29 mei: Rollen en bollen van …uur tot …uur (zie mail) @FRAC
We spelen een spel vandaag! En dat spel gaat op wieltjes verlopen! We gaan rollen en bollen
en knallen en waarschijnlijk ook wel vallen. Vergeet vandaag zeker geen voertuig op wielen!
Liefst een step of rolschaatsen of een skatebord, maar als je dat niet hebt, mag je ook je fiets
meenemen! Een auto is niet toegestaan, vanwege legale overwegingen. BE THERE OR BE
VIERKANT (en dat wil je deze activiteit echt niet zijn!)!
Contactpersoon van de maand: Pieter (0498401243)

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?
…heel veel leiding, ondanks deze extreem duidelijke richtlijnen, de wist-je-datjes toch nog
fout opschrijven?
…er meer wist-je-datjes mogen zijn dan 3 of 4?
…de leiding al volop bezig is met de voorbereiding van het kamp?
…er binnenkort een nieuwe wafelverkoop aankomt?
…jullie allemaal je beste beentje moeten voorzetten zodat we de meeste wafels verkopen?
…we deze keer echt met een heel erg groot verschil moeten winnen van de andere takken?
…ik kan rijmen en dichten zonder mijn gat op te lichten?
…rijmwoordenboek.net ook wel heeft geholpen?
…het team waar Xander in zit al regelmatig is kapot gemaakt door het team waar Pieter in
zit?
…België moet hopen dat Hazard en Witsel fit geraken voor het EK van deze zomer?
…de leiding zich helemaal in haar element voelt?
…de oude tekenfilmversie van Winx beter is dan de nieuwe versie op Netflix?
…Studio 100 voor hele mooie jeugdherinneringen heeft gezorgd?
…de naam ‘Sombrero’ van het Spaanse ‘sombra’ komt, wat schaduw betekent?
…er tussen deze wist-je-datjes misschien wel een tip zit over het kampthema?
…er tussen deze wist-je-datjes misschien ook helemaal geen tip zit over het kampthema?
…de loodsen dit jaar hun eigen bier hebben gebrouwen? Bestellen kan al via enkele klikken
op de site!
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Loodsen
1 mei: Arbeidersspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Trek vandaag die’ Bob de Bouwer-outfit’ maar aan, want het is ‘Dag van de Arbeid’. Het
ideale moment om onze kennis over funderingen uit te breiden en te werken aan onze
‘summerbody’ voor de eindejaarsreis. Een echte bouwvakkersoutfit is een must voor deze
activiteit. Haal die overall en helm dus alvast boven!
8 mei: Bubbelfeestje van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Joepie, als de cijfers vandaag een beetje meezitten gaat de horeca deels terug open. Dit
verdient dus een coronaproof bubbelfeestje, woep woep! Neem zeker je eigen beker mee
om op veilige afstand van elkaar te genieten van een lekker non-alcoholisch drankje in de
buitenlucht. Bij goed weer zullen we ook enkele waterspelletjes spelen.
15 mei: Communiefoto’s van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Hopelijk kunnen we EINDELIJK communiefoto’s trekken na sabotage door het aanhoudende
slechte weer. Doe zeker een ‘gelleke’ of bloemetjes in je haar en haal de meest neppe
fotolach alvast boven. Lotte neemt in ieder geval haar goede fototoestel mee om die
schattige snoetjes van jullie te vereeuwigen.
22 mei: Zeilen van ?? uur tot ?? uur (zie onze groep) @Mellevijver
Ahoy kapitein! Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind en schijnt vandaag de zon. Ook is
een spannende bries over onze gekende vijver meer dan welkom. We gaan namelijk onze
TNV-skills nog eens toepassen op onze vertrouwde boten. Naargelang de mogelijkheden,
spreken we een hele of een halve dag af. Vergeet zeker je zeilsloefjes niet om krassen op
onze prachtige boten te voorkomen!
29 mei: Multiple choiceactiviteit van ??uur tot ??uur (zie onze groep) @FRAC
Wat we vandaag gaan doen, hangt opnieuw af van dat vervelende virusje. Bij wat tegenslag
sturen we jullie op een gezellige en leerzame stage bij de andere takken. Bij positieve cijfers
en toestemming van Stad Turnhout halen we samen onze ‘oberskills’ boven om ons
loodsencafé op te stellen en samen de meeste gezellige bar van Turnhout uit te baten.

Contactpersoon van de maand: Lotte (04 91 59 26 83)

WIST JE DAT…
…orthopedie een medische discipline is die zich niet in de mond situeert?
…de gemiddelde temperatuur in Knokke-Heist 21°C is in juli?
…de leiding hoopt dat jullie een leuk werkje hebben gevonden als jobstudent?
…de leiding graag heeft dat je de woensdag op voorhand iets laat weten wanneer je niet
naar de scouts kan komen, ook al heb je dat al eens gezegd?
…de loodsen stiekem ook postbodes zijn! (zie de foto hieronder)

