
Maandprogramma NOVEMBER 2021 

Zeehonden  

6 november: Belofte van 9 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag is het de belofte! DE belangrijkste dag van het jaar, waarbij iedereen zijn of haar 

belofte aflegt. In volledig uniform komen, is dan ook zeer belangrijk! Ook kan je alvast de 

belofte oefenen, want die staat al op de site (home → tekstjes belofte). ;) Tenslotte zijn alle 

ouders, familieleden en vrienden vanaf 15u30 van harte welkom om de belofte bij te wonen 

en eventueel na de belofte nog te genieten van een hapje en/of drankje! 

13 november: Financiële actie van 9 uur tot 17 uur @Boomgaardplein 

Haal jullie mooiste glimlach maar te voorschijn, want vandaag zullen we wafels verkopen! 

Samen zullen wij iedereen overtuigen dat wij de beste wafelverkopers zijn! We sluiten af 

aan de parochiezaal in Schorvoort, want na het verkopen zal daar ook de pasta-avond 

plaatsvinden. Zeker komen dus! 

20 november: Autospel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag gaan we een super cool spel spelen!  Zullen we tegen elkaar moeten racen of de 

coolste auto maken? Er is maar 1 manier om er achter te komen. Kom zeker naar de 

activiteit! ;) 

27 november: Verrassingsactiviteit van 14 uur tot 17 uur @Stadspark  

Vandaag staat er weer een geheimzinnige activiteit gepland! Wat voor spel het precies 

wordt, blijft nog een verrassing!  En natuurlijk vertellen we het als je bij de activiteit bent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Zaharof (0486 88 99 70) 



WIST JE DAT… 
…rechtshandigen gemiddeld 9 jaar langer leven dan linkshandigen? 

…als je de cijfers in de onderstaande tekening met elkaar verbindt, dat er iets cools 

tevoorschijn komt? 

…dieren ook humor hebben?  

…een blinde geen hoogtevrees kan hebben?  

…vlinders met hun poten proeven? 

 

 

 

 



Maandprogramma NOVEMBER 2021 

Zeewelpen  

6 november: Belofte van 9 uur tot 17 uur @FRAC 

Joepie vandaag is het belofte! Vandaag gaan we met z’n allen onze belofte afleggen. 

Natuurlijk gaan we ook nog heel leuke spelletjes spelen. Het is een hele dag, dus vergeet 

zeker geen lunchpakket mee te nemen. Jullie mama en papa, oma en opa, hond … mogen 

allemaal komen vanaf 15u30 om te kijken hoe jullie je belofte gaan doen. Nadat iedereen 

zijn belofte heeft gedaan, kan je nog even blijven om iets te drinken of te eten om de 

loodsen en je hongerige maag te steunen! 

13 november: Financiële actie van 9 uur tot 17 uur @Boomgaardplein 

Vandaag gaan we wafels verkopen. Neem dus allemaal jullie mooiste glimlach en beste 

verkoopskills mee! Nadat we onze wafels hebben verkocht gaan we nog samen spelen met 

de scouts van Schorvoort. Komen is dus de boodschap want het belooft een leuke dag te 

worden. We sluiten af aan de parochiezaal van Schorvoort, want na al dit leuks is het hier 

ook nog eens pasta-avond! 

20 november: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @Zwembad Turnhout 

Vandaag gaan we iets heel leuk doen, want we gaan zwemmen! Neem dus zeker je 

zwembroek, bikini/badpak en een handdoek (en eventueel zwembandjes) mee. Vergeet ook 

zeker geen €3,5 mee te nemen! 

27 november: Knutselen van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Volgende week komt Sinterklaas naar de scouts! Omdat wij allemaal lieve kindjes zijn, gaan 

we vandaag iets knutselen, zodat we dat volgende week aan Sinterklaas kunnen geven. 

Vandaag wordt dus een leuke en creatieve dag! 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Marala (04 97 91 72 06) 



WIST JE DAT… 
…de zeewelpen heel lekker hebben gekookt op kooktocht? 

…er op z’n minst 9 miljoen mensen op dezelfde dag jarig zijn als jij? 

…een mens gemiddeld 14 scheten op een dag laat?  

…Baloe wel meer dan 14 scheten per dag laat? 
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Zeeleeuwen 

6 november: Belofte van 9 uur tot 17 uur @FRAC 

Wil je echt laten zien wat voor een rasechte zeescout je bent, dan moet je vandaag zeker 

komen. Zoals jullie hopelijk allemaal wel weten, doen we elk jaar onze belofte om echt te 

laten zien wat we willen doen en hoe we proberen te zijn. Daarom gaan we daar vandaag 

megaleuke dingen mee doen. Een goed humeur is dus de boodschap! 

13 november: Financiële actie van 9 uur tot 17 uur @FRAC  

Wij weten allemaal dat iedereen graag snoepjes en koeken eten, daarom gaan we vandaag 

iedereen blij maken. We doen dit door wafeltjes te verkopen aan mensen om zo ook de 

scouts financieel te steunen. Neem eventueel een lekker warme jas mee voor als het koud 

zou worden en je middageten mag je zeker ook niet vergeten. We sluiten deze activiteit om 

17 uur af aan de parochiezaal van Schorvoort, want daar zal na de activiteit ook onze 

fantastische pasta-avond plaatsvinden! 

PS: Arthur is jarig in deze week! 

20 november: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @Zwembad Stadspark 

Heeuuuuujjjj! 

Vandaag kunnen we voor de eerste keer sinds een hele lange tijd nog eens gaan zwemmen! 

Zorg er zeker voor dat je op tijd aan het zwembad van het Stadspark staat met je 

zwembroek/ zwempak en 3,5 euro om het zwembad binnen te mogen. Neem je beste 

waterkunstjes maar mee! 

27 november: Stadsspel van 14 uur tot 17 uur @inkomhal van de Warande  

STI STA Stadspel… 

Vandaag doen we een mega supergeweldig stadsspel! We gaan vandaag de straten van 

Turnhout onveilig maken met onze knappe koppies.  

Pssssss… 

Er komen nog een paar knappies extra mee! 

 

 

Contactpersoon van de maand: Matthis (0468112487) 



Vergeet ze niet in te kleuren! 
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Scheepsmakkers 

6 november: Belofte van 9 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag is het een belangrijke dag, namelijk de belofte. Kruip op tijd in jullie bedje, zodat 

jullie fris en monter jullie belofte kunnen afleggen. Wij verwachten jullie om negen uur aan 

het FRAC. Voor de ijverige makkertjes onder ons, jullie kunnen de belofte al eens bekijken op 

de website.  

13 november: Financiële actie van 9 uur tot 17 uur @FRAC 

Jaaaa! Vandaag mogen we eindelijk weer Turnhout en omstreken onveilig maken. Wij gaan 

vandaag terug heerlijke wafels verkopen. Zet je beste verkopersbeentje al maar voor, want 

diegene die de meeste wafels verkoopt, krijgt een prijs. Niet zomaar een prijs, nee nee, een 

awesome prijs waar jullie al jaren lang van dromen. Vergeet ook zeker niet je fiets, want 

deze kan vandaag van pas komen. We sluiten af aan de parochiezaal van Schorvoort. Na de 

financiële actie is er nog de pasta-avond waar jullie zoveel pasta kunnen boefen als je maar 

wilt! 

20 november: Monopoly van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Jippie. Het is weer eens tijd voor een echte klassieker. We gaan het super leuke, awesome, 

coole, funky monopoly spel spelen. Naar de gevangenis, neem een kanskaart en ga langs 

start. Vandaag kan het allemaal. Wie verdient er het meeste geld met zijn landgoed en wie 

gaat er bankroet? Wees erbij en beleef een spannende namiddag vol onverwachte 

wendingen. 

27 november: Sportdag van 14 uur tot 17 uur @FRAC  

1 2 3 4 hup naar achter hup naar voor. Neen, wij gaan nog niet rusten. Misschien hadden 

jullie al een vermoeden maar voor diegenen die de hint nog niet doorhadden, wij gaan 

vandaag sporten. Trek jullie sportiefste outfit al maar aan, zodat je goed kan bewegen. 

Neem ook maar een busje deo mee, want na deze activiteit gaan jullie fameus stinken. We 

kijken er al naar uit. 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Hanne Naulaerts (+32 499 27 93 13) 



WIST JE DAT… 
…de gemiddelde levensduur van een paraplu anderhalf jaar is? 

…een huisvlieg gemiddeld twee weken leeft? 

…de gemiddelde regenworm 248 spieren in zijn hoofd heeft? 

…Coca-Cola oorspronkelijk groen was? 
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Zeeverkenners 

6 november: Belofte van 9 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag misschien wel de serieuste activiteit van het jaar, namelijk de belofte. We 

verwachten jullie ’s ochtends allemaal fris en fruitig aan het FRAC, om van deze zeer officiële 

dag een feest te maken. Let op je DONKERBLAUWE SOKKEN!   

13 november: Financiële actie van 9 uur tot 17 uur @FRAC  

Wafeltje hier, wafeltje daar, wie verkoopt er het meeste wafels dit jaar? Haal vandaag 

allemaal jullie mooiste verkooppraatjes uit je broekzak, jaszak, sok, schoen of ergens anders 

vandaan. Jullie zullen strijden om de titel als wafelverkoopkoning/-koningin. Breng zeker je 

FIETS mee, want je zult hem nodig hebben! Na de scouts kunnen jullie allemaal lekker pasta 

komen eten in de parochiezaal van Schorvoort. We zullen de activiteit hier ook afsluiten.  

20 november: Het grote Ward is jarig spel van 14 uur tot  17 uur @FRAC 

Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is hij. Dat vinden wij allen zo prettig, 

ja-ja, en daarom zingen wij blij. Kom dat zien, kom dat zien, onze Ward werd 1  jaar ouder 

dan negentien. Dat rijmde hehe. We spelen een super vet verjaardag spel om de verjaardag 

van deze kanjer te vieren!  

27 november: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @Zwembad Turnhout  

Ik ga zwemmen, in Bacardi lemon. Een echte tijger, is niet te temmen. Vandaag zal water 

moeten volstaan om in te zwemmen. We spreken af aan het zwembad van Turnhout, 

aangezien het een hele tijd geleden is dat we daar nog eens geweest zijn. Neem allemaal 3,5 

euro gepast mee. BOOMMMEEETJEEEEEUUUHHHH!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Nuno (0484 16 96 40) 



WIST JE DAT… 
…de belofte begint met het in orde maken van je uniform?  

…we dit als leiding heel belangrijk vinden?  

…een dronken mier altijd op zijn rechterzijde valt?  

…jullie de belofte terugvinden op de site als je de zoekbalk gebruikt?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandprogramma NOVEMBER 2021 

Loodsen  

6 november: Belofte van 9 uur tot 17 uur @FRAC 

Een nieuwe maand, een nieuwe reeks topactiviteiten! Beginnen doen we deze maand met 

misschien wel de belangrijkste activiteit van het jaar! We gaan vandaag onze belofte 

schrijven en uiteraard ook afleggen. Zorg er voor dat jullie in PERFECT uniform naar de 

scouts komen! (Geen zelfgemaakte truien dus!) Verder gaan we vandaag ook weer wat 

centjes verdienen door een aantal lekkernijen te verkopen. Zorg er dus voor dat je er bent!  

13 november: Financiële actie van 9 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag gaan we nog eens centjes verdienen, maar deze keer voor de hele scouts en niet 

voor onze fantastische reis! Probeer vandaag voor één keer eens schattig en lief te zijn, 

zodat jullie heel snel alle wafels kunnen verkopen! Deze activiteit sluiten we af aan de 

parochiezaal van Schorvoort, want daar zal nadien onze fenomenale pasta-avond 

plaatsvinden. Dat wil je niet missen!  

20 november: Verrassing van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, dus als je er de vorige keer niet bij 

was op een van onze verrassingsactiviteiten, zorg je er maar beter voor dat je er nu wel bij 

bent! Gaan we het varken uithangen of gaan we rondlopen als kiekens zonder kop? Neem in 

ieder geval jullie stalen ros maar mee, want die ga je wel kunnen gebruiken!  

27 november: Kijkstage van ? uur tot ? uur @?  

Vandaag gaan jullie een eerste keer meekijken met een andere tak hoe het is om leiding te 

zijn! De verdeling komt nog op facebook, dus hou zeker de facebookgroep goed in de gaten! 

Hopelijk zijn de leden van de tak waar jullie stage moeten doen een beetje braver dan jullie, 

want anders zou het wel eens een heel vermoeiende dag kunnen worden voor jullie!  

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: 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 heel teleurgesteld is omdat er geen enkel voorstel is ingediend voor een wist-je-

datje?  

…jullie dus geen leuke wist-je-datjes meer verdienen?  

…Pieter er toch nog eentje zal geven, omdat hij heel enthousiast is?  

…WIJ OP REIS GAAN NAAR KROATIEEEEEEE?!  
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Akazee 

13 november: Financiële actie en belofte van 13 uur tot 17 uur @parochiezaal Schorvoort 

Vandaag is het een drukke maar super scouteske dag. Eerst gaan we onze schattigste snoetjes 

laten zien om zo onze verrukkelijke wafels te verkopen. Samen met de leiding gaan we in 

Schorvoort van deur tot deur om zo centjes in te zamelen om onze prachtige lokalen te 

verbeteren en nieuwe tenten te kopen. Vervolgens gaan we met de tak onze belofte doen. Dit 

is een moment waarop wij als scouts nadenken over hoe we ons kunnen inzetten in de scouts 

en wat we willen betekenen. Dat klinkt allemaal een beetje saai en duf, maar wij gaan dat op 

een speelse en zotte manier doen! Na onze activiteit zijn jullie familie, vrienden en kennissen 

allemaal uitgenodigd voor onze spaghettiavond in de parochiezaal van Schorvoort. Dit is een 

super fijn evenement waar heel de scoutsfamilie samen kan genieten van de lekkerste pasta. 

Jij komt toch ook? Inschrijven kan via deze link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdswL8DFnzKM7sXswDMvnleU24Sa36d_yFxRJl

oyG9yJvtPYA/viewform 

Adres: Schorvoortberg 54/56, 2300 Turnhout 

27 november: Sinterklaaszoektocht  van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

De goede man is afgelopen nacht langs geweest met allemaal lekkers. Helaas is de 

akazeeleiding de nacht ervoor vergeten haar botinnes te zetten. Oh nee, nu hebben we 

helemaal geen snoepgoed voor al onze akazeekinderen? Nee hoor! Gelukkig zijn roetpiet en 

Slecht Weer Vandaag zo slim geweest om onze lading ‘zoets’ te verstoppen. Halen jullie je 

speurneus boven om dit te vinden? 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Lotte (0491592683) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdswL8DFnzKM7sXswDMvnleU24Sa36d_yFxRJloyG9yJvtPYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdswL8DFnzKM7sXswDMvnleU24Sa36d_yFxRJloyG9yJvtPYA/viewform
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJiog8SzYjYmYtM5h_GGB32fT8GgA:1635189244494&q=parochiezaal+schorvoort+adres&ludocid=8160590573124631408&sa=X&ved=2ahUKEwi9s7vQoubzAhVHKewKHbtGAsgQ6BN6BAgwEAI


WIST JE DAT… 
…Sarah naar ons is gekomen om onze leidingsploeg 

sterker te maken? 

…we nu 11 leden hebben en er dus 1 plaats over is 

voor een extra akazeelid? 

…we op 2 oktober voor de eerste keer ooit gaan 

roeien zijn met akazee? 

…we bij de zeilclub naar de wc mochten gaan tijdens 

het roeien en we hen daarvoor willen bedanken?  

…Lotte  in een eendenkakput is gaan staan toen we 

aan wal gingen op de Mellevijver? 

…het kennismakingsweekendje aan het FRAC super 

spannend was aangezien veel akazeeleden nog nooit op weekend waren geweest? 

…Alle akazeeleden dit weekend in thema sprookjes super geweldig vonden? 

…wij ‘echte’ zwaarden hebben gemaakt en nu echte ridders zijn? 

 

 


