
Maandprogramma OKTOBER 2022 

Akazee  

1 oktober: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @Zwembad stadspark 

Ondanks dat we de zomermaanden moeten achterlaten, zullen we vandaag toch een dag vol 

waterpret beleven! Geen activiteit aan het frac, maar wel in het zwembad! Vergeet zeker je 

zwemgerief niet, want dat is zeer handig natuurlijk. En neem zeker 3 euro mee! Tot dan! 

8 oktober: Loodsenspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag zal het spel niet gemaakt worden door jullie leiding, maar door de loodsen! Zij 

zullen een super cool spel in petto hebben! Deze activiteit wordt met de volledige scouts 

gespeeld, want jullie leiding is namelijk op leidingsweekend.  

15-16 oktober: Kennismakingsweekend om 9:30 uur @FRAC 

Woohoo! Vandaag is het zover! Ons eerste weekend van dit scoutsjaar is een feit! Het gaat 

een super weekend worden met toffe activiteiten. Het begint zaterdag om 9:30u aan het 

Frac en eindigt zondag om 16u. Lees zeker de brief goed door, om te zien wat je mee moet 

nemen! Tot dan! 

21 oktober: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

Yiepie! Ook al is het vandaag geen zaterdag, toch mag je vandaag je uniform aandoen en 

laten zien dat je een echte zeescout bent! Happy dag van de jeugdbeweging! 

22 oktober: Quiz van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Bereid je meesterbrein maar voor en haal al jullie kennis naar boven, want die zal je nodig 

hebben. Vandaag zullen we niets anders doen dan quizzen! Ben je overtuigd dat je gaat 

winnen? Weet je op elke vraag het antwoord? Kom dat maar eens bewijzen bij deze 

awesome quiz!  

29 oktober: Cluedo van 14 uur tot 17 uur @FRAC  

Hopelijk wordt het vandaag mooi weer, want vandaag zullen we eindelijk cluedo spelen! Wil 

je weten wat er is gebeurd? En wie het heeft gedaan? En waar het is gebeurd? Kom dan 

zeker mee op deze knotsgekke speurtocht. Zie je om 14u aan het Frac! 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Jay (0486889970) 



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? 

…wij de eerste activiteiten met jullie nooit meer zullen vergeten? 

…wij super veel zin hebben in het kennismakingsweekend? 

…er na deze wist-je-datje een super coole kleurplaat ingekleurd kan worden? 

 



Zeehonden 

1-2 oktober: Kennismakingsweekendje van 10 uur tot 14 uur @FRAC 

Ja, je hebt het goed gezien het is weer tijd voor het leukste weekend van het jaar. Dan heb ik 

het niet over het laatste weekend van de zomervakantie, maar dan heb ik het over 

kennismakingsweekend. Op dit weekendje zal je leuke spelletjes spelen en heel veel nieuwe 

vriendjes maken. Hebben jullie er al zin in?  

8 oktober: Loodsenspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag zal de leiding er jammer genoeg niet zijn, maar vrees niet, want er zal voor jullie 

een topteam van loodsen klaar staan om een fantastisch spel met jullie te spelen. 

15 oktober: Roeien van 14 uur tot 17 uur @Melle 

Gelijk Hop!!! Ja, dit heb je goed gezien! We gaan vandaag roeien. Haal die spierballen al 

maar boven, want vandaag gaan we de woeste wateren van de Melle trotseren. Tijdens het 

trotseren van zulke woeste wateren kan het wel eens gebeuren dat je nat wordt, dus 

vergeet ook zeker geen waterschoentjes en reservekledij mee te nemen. 

21 oktober: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

Het is weer zo ver: de vrijdag van het jaar! De dag waarop we allemaal in ons uniform naar 

school mogen gaan en laten zien hoe trots we zijn om bij de zeescouts te zitten. 

22 oktober: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @Stadspark 

Vandaag gaan we lekker zwemmen. Dit betekent dat we van de glijbaan gaan en baantjes 

gaan trekken in het zwembad van Turnhout. Vergeet vandaag zeker geen 3 euro. Als je een 

abonnement hebt, mag je dit ook meenemen. 

29 oktober: Halloweenspel  van 14 uur tot 17 uur @FRAC  

Ik hoop dat jullie goed tegen enge verhalen en heksen kunnen, want vandaag is het een 

halloweenspel. Dus slaap vrijdag maar goed zodat je op je hoede bent voor alle heksen die 

om de hoek liggen te loeren en de vleermuizen die over je hoofd vliegen. 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Kerick (0471035233) 



WIST JE DAT… 
…Zeevang altijd stinkende scheetjes laat?  

…de leiding de zeehondjes heel leuk vindt?  

…Kerick de leukste spelletjes maakt?  

…Copper de meeste scheetjes laat? 

…een struisvogel het grootste ei legt van alle vogels? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeewelpen 

1 oktober (10 uur) tot 2 oktober (14 uur): Kennismakingsweekend @FRAC 

Schip ahoy! Wij gaan op kennismakingsweekend, joepie! Het thema van ons weekendje is 

piraten. Neem dus zeker jullie beste verkleedkleren mee. Alle informatie die jullie verder 

nodig hebben over het weekendje vinden jullie in de brief die jullie gekregen hebben en die 

ook op de website staat. Vul ook allemaal zeker op tijd de brief in zodat jullie zeker mee 

kunnen gaan. Tot dan, piraatjes! 

8 oktober: Loodsenspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag moeten jullie je geweldige leiding jammer genoeg missen, want die zijn op 

leidingsweekend. Gelukkig komen de minstens even geweldige loodsen ons vervangen en 

gaan jullie een spel spelen dat de loodsen zelf gemaakt hebben. Gedraag jullie dus een 

beetje, maar maak het ook niet al te makkelijk voor deze leiding in wording.  

15 oktober: Leela’s verjaardagsspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Leela was deze week jarig en daarom spelen we vandaag ‘Leela’s verjaardagsspel’. Zeker 

komen dus, het belooft een echt feestje te worden! Jullie zouden Leela ook heel blij maken 

met een mooie tekening als cadeautje.  

21 oktober: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

Vandaag is het de mooiste dag van het jaar! We mogen namelijk vieren en aan iedereen 

laten zien dat we in de jeugdbeweging zitten. Doe vandaag zeker je uniform aan naar school 

zodat je aan iedereen kan showen dat je in de zeescouts zit.  

22 oktober: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @Stadspark 

Spitter, spetter, spater, voor een zeescout is alles beter in het water. Joepiee! Vandaag gaan 

we zwemmeeenn!! Neem zeker een rugzakje mee met je bikini of zwembroek, eventueel 

zwembandjes, een duikbril en een handdoek. Vergeet ook zeker geen €3 mee te nemen voor 

de inkom. We spreken af aan het Stadspark. Jullie ouders mogen jullie ook hier weer komen 

ophalen na de activiteit.  

29 oktober: Halloweenspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Wooeehh… BOE! Zoals jullie weten is het bijna halloween en daarom gaan wij vandaag een 

mega cool en misschien wel een beetje eng halloweenspel spelen. Houd jullie knoflook al 

maar klaar om vampiers te verjagen en een zaklamp om geesten te spotten. Zeker komen, 

als je durft…  

Contactpersoon van de maand: Chikai (+32 468 31 68 38) 



WIST JE DAT… 
…piraten een ooglapje dragen om te wennen aan het donker? 

…alle piraten in een hangmat slapen, behalve de kapitein? 

…er vandaag nog steeds piraten bestaan?  

…mensen zich vroeger eng verkleedden op 31 oktober om geesten weg te jagen? 

…het feest ‘halloween’ al meer dan 2000 jaar bestaat?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeeleeuwen 

1 oktober: Kooktocht van 12 uur tot 17 uur @Raadsherenpark 

Vandaag gaan we iets doen dat jullie allemaal heel leuk vinden. We gaan namelijk weer eens 

op kooktocht. Neem voldoende eten en drinken mee. Vergeet ook niet om gerief mee te 

nemen waarmee je kan koken. We spreken af aan het Raadsherenpark! 

8 oktober: Loodsenspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Met pijn in het hart moeten wij jullie meedelen dat wij er vandaag helaas niet zijn. We zijn 

namelijk op weekend met alle leiding, maar niet getreurd. Onze fantastische loodsen gaan 

jullie plezieren met een super awesome spel. 

15-16 oktober: Kennismakingsweekend van 10 uur (za) tot 15 uur (zo) @FRAC 

Joepieee, we vertrekken op kennismakingsweekend! Een heel weekend lang gaan we elkaar 

beter leren kennen. Zoals jullie al wisten, is het thema ‘Politie en boef’. Verdere informatie is 

te vinden op de brief van het kennismakingsweekend. 

21 oktober: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

Zoals elk jaar vieren wij ‘Dag van de jeugdbeweging’. Dat wil dus zeggen dat jullie in jullie 

uniform naar school MOETEN komen. Waarom? Zodat je aan iedereen kan laten zien hoe 

echte zeescouts eruit zien. 

22 oktober: Eén-tegen-allen van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

We spelen vandaag een één-tegen-allen spel. Maak jullie borst al maar nat want het gaat 

weer een pittige activiteit worden. Wat jullie precies moeten doen gaan we nog niet 

verklappen. 

29 oktober: Spelletjes op wieltjes  van 14 uur tot 17 uur @FRAC  

Vandaag spelen we een spel dat iedereen nauw aan het hart ligt. Iedereen houdt van deze 

activiteit. Neem dus allemaal een voertuig mee dat zich op wieltjes voortbeweegt. Jullie 

mogen natuurlijk altijd out of the box denken. 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Hanne Naulaerts (0499279313) 



WIST JE DAT… 
…we per jaar bijna twee volledige dagen op de wc spenderen?  

…een kat zijn halve leven bezig is met zichzelf te wassen?  

…sommige soorten bamboe in de nacht wel tot 1 meter kunnen groeien?  

…Chang de meest voorkomende achternaam ter wereld is? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheepsmakkers  

1 oktober: Kooktocht van 12 uur tot 17 uur @Raadsherenpark 

Whuuut kooktocht? Jaja, vandaag gaan we zelf vuur maken! Dat doen we zodat we ons 

eigen eten kunnen maken! Neem zelf je eten mee, want wie het beste/ meest originele eten 

heeft zal ook iets winnen. Dit kan je alleen maar winnen door je innerlijke topchef naar 

boven te laten komen! Vergeet zelf ook niet de nodige attributen om het vuur aan te maken. 

Probeer voor de activiteit zelf ook al groepjes te maken zodat je samen een vuur kan maken 

of samen te zorgen voor eten!  

8 oktober: Loodsenspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Jaja, je leest het goed. De loodsen zullen vandaag een spel met jullie spelen dat zij hebben 

voorbereid, want jullie leiding is op leidingsweekend. Het spel zal natuurlijk niet zo leuk zijn 

als de spelletjes van jullie leiding, maar we zijn er zeker van dat jullie je goed gaan amuseren.   

15-16 oktober: Kennismakingsweekendje van 10 uur tot 12 uur   

Jaja, je leest het goed dit weekend gaan we op kennismakingsweekendje. De informatie over 

waar en wanneer kunnen jullie allemaal vinden op de brief die op de website staat en in de 

mailbox van jullie ouders is beland. We hopen dat jullie allemaal meegaan op het 

weekendje, want we kunnen jullie al verzekeren dat het zoals altijd megaleuk gaat zijn! 

21 oktober: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

Vandaag is het weer de dag van het jaar! Jullie mogen de hele dag paraderen op jullie school 

in jullie prachtige scoutsuniform. We hopen dat jullie in de ochtend ook allemaal aanwezig 

zijn op de Grote Markt van Turnhout om samen te genieten van een heerlijk ontbijtje.  

22 oktober: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @Zwembad Turnhout  

Je leest het goed, vandaag gaan we nog eens gewoon zwemmen! Omdat het al iets te koud 

is om te gaan zeilen, gaan we vandaag eens zwemmen, want ja water is water he! Neem 

allemaal je zwemkledij en 3 euro mee! 

29 oktober: Pompoenbattle van 14 uur tot 17 uur @FRAC  

Whuuuut pompoenenbattle?!? Vandaag gaan we een super leuke pompoenenbattle doen. 

Omdat het bijna halloween is, doen we nu al een superleuk spel rond pompoenen, want wat 

is er nu meer in halloweenthema dan pompoenen? 

 

 

Contactpersoon van de maand: Siebe (+32 470 80 68 05) 



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? 

…Siebe de contactpersoon van oktober is? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 oktober: Kooktocht van 12 uur tot 17 uur @Raadsherenpark 

Vandaag gaan we op kooktocht. We spreken af aan het raadsherenpark om 12 uur. Jullie 

maken onderling groepjes en bespreken wat jullie gaan koken. Vergeet je eten niet anders 

kan je natuurlijk niet eten. Wie het lekkerste eten maakt, krijgt een dikke kus van Matthis. 

8 oktober: Loodsenspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

De leiding zal er deze week niet zijn. Oh jammer *WEEN EN SNIK GELUIDEN* Maar niet 

getreurd! Onze fantastische loodsen zullen voor jullie een mega awesome super cool 

amazing epic spel voorzien. Dus je zal zeker geëntertaind worden. We weten dat jullie de 

schattige gezichtjes van de leiding zullen missen, maar geen zorgen, volgende week staan we 

weer paraat voor jullie. 

15 oktober: Kennismakingsweekend van …uur tot …uur @FRAC 

OMG DIT WEEKEND IS HET GEWOON KENNISMAKINGSWEEKEND!!! Het wordt mega epische 

formidabel gezellig, dus vergeet je zeker niet in te schrijven. Lees ook nog eens de brief na. 

Deze vind je terug op onze website. Hier staat ook op dat het belangrijk is dat je je gsm 

meeneemt. THUISBLIJVERS ZULLEN WAT MISSEN!!! 

21 oktober: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

21 oktober 2022 is de mooiste dag van het jaar, namelijk DAG VAN DE JEUGDBEWEGING. Op 

de markt van Turnhout wordt er een overheerlijk gratis ontbijt voorzien om 7u. Daarna 

moeten jullie allemaal naar school. (niet te laat komen!!!) In de avond is het nacht van de 

jeugdbeweging in de Futur. Komen is natuurlijk niet verplicht, maar opnieuw THUISBLIJVERS 

ZULLEN WAT MISSEN!!! 

22 oktober: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @Zwembad stadspark Turnhout 

Zwemmen in zwembad van Turnhout. Heel leuk. Echt waar. Neem je zwemkledij en 

afdroogspullen mee. Vergeet ook geen 3 euro!  

29 oktober: Zeilen  van 9 uur tot17 uur @Mellevijver 

Wij gaan zeilen JIPPIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. Vergeet je middageten en je 

waterschoentjes niet. Zeil je voor het eerst dan sla je een flater trek het je niet aan ga door 

tot later geniet je des te meer van wind en van water van wind en van water van water en 

wind. Maar jullie kunnen allemaal zeilen, dus flaters gaan er niet gebeuren. 

 

Contactpersoon van de maand: To (0468107480) 



WIST JE DAT… 
…je voor 1 kg kaas 10 liter melk nodig hebt?  

…Lego Harry Potter Kasteel Zweinstein – 71043 359,99 euro kost op bol.com?  

…het lekkerste eten ter wereld chili con carne is?  

…de queen 70 jaar op de troon heeft gezeten?  

…2023 geen schrikkeljaar zal zijn? 

…België 10 provincies heeft? 

…planten zuurstofgas inademen als het donker is? 

…je niet van de aarde valt door zwaartekracht? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Loodsen 

1 oktober: Verjaardagsspel Mathis van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

FEEST! Vandaag is Mathis jarig en dat moet gevierd worden! Neem al jullie toeters, 

feesthoedjes en zelfgemaakte tekeningen maar mee, want daar ga je hem heel gelukkig mee 

maken.  

8 oktober: Loodsenspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Dit weekend is de leiding zelf op weekend en mogen jullie voor 1 dag leiding spelen. Jullie 

voorzien vandaag dus een activiteit voor de rest van de scouts. Hier zijn jullie al mee 

begonnen, stuur het zeker op tijd door naar de begeleiding! 

14-16 oktober: Kennismakingsweekend @FRAC 

Het eerste weekendje van het jaar komt eraan! We hebben 3 dagen vol plezier gepland voor 

jullie dus zie dat je erbij bent. Waar we naartoe gaan en wat we exact gaan doen, ontdek je 

dan. Brief volgt nog! 

21 oktober: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

Wij verwachten jullie allemaal in volledig uniform op de markt voor het ontbijt ’s ochtends 

op de grote markt! 

22 oktober: Kooktocht van 11 uur tot 17 uur @Raadsherenpark 

Hout halen, vuurtje maken, groentjes snijden, vleesjes op het vuur en smakelijk eten. Tijd om 

nog eens zelf te koken vonden wij. Voorzie allemaal zelf eten en kookgerief!  We zien jullie 

frisse kopjes na nacht van de jeugdbeweging graag om 11u verschijnen. 

29 oktober: Halloween  van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

We zijn 2 dagen te vroeg, maar vandaag spelen we toch al een halloweenspel. Hopelijk 

hebben jullie een goed geweten, anders ga je nog heel veel schrikken vandaag. Je mag in 

thema verkleed komen naar de activiteit. 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Khadja Mira (+32 498 54 54 44) 



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? 

…jullie goed aan het werken zijn voor de zeilreis? 

…het 21 oktober ook nacht van de jeugdbeweging is? 

…jullie vaker mogen blijven hangen op het FRAC na een activiteit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


