
Maandprogramma APRIL 2022 

Zeehonden  

2 april: Opening Vaarseizoen van 14 uur tot 17 uur @Nieuwe Kaai 

Vandaag is het een hoogdag voor de zeescouts. Het is het moment dat onze boten worden 

ingewijd en dat wij terug mogen gaan varen. Jippieeeeeeeeee. Vanaf nu kunnen we dus 

eindelijk weer gaan roeien. Ook jullie ouders en andere familieleden zijn welkom om te 

komen kijken hoe de boten worden ingewijd.  

11-13 april: Paasweekend van 10 uur tot 15 uur @Hoge Rielen 

Eindelijk is het weer zover, we gaan nog eens op weekendje. En deze keer niet 1 maar 2 

nachten. Ik kan al een ding verklappen en dat is dat het mega leuk gaat worden. We spreken 

af om 10 uur aan de Hoge Rielen en hier zullen we ook eindigen om 15 uur. Schrijf je zeker in 

zodat je dit niet moet missen. 

16 april: Klokkenspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Morgen is het Pasen, dus vandaag spelen we een spel in het thema Pasen. Niet zomaar een 

spel, maar een heus klokkenspel. Misschien zullen de paasklokken wel langskomen…                    

Als je dit wilt weten, moet je naar de activiteit komen. 

23 april: Kapoenendag van 10 uur tot 17 uur @Kremersgat 2, 2280 Grobbendonk 

Vandaag spelen we nog eens op verplaatsing. Ook spelen we vandaag niet alleen maar met 

alle kapoenen (bij ons noemt deze tak de zeehondjes) uit de buurt. Zorg dat je allemaal 

aanwezig bent zodat ze kunnen zien met hoeveel we zijn en hoe leuk we wel zijn. Je moet je 

voor deze activiteit inschrijven (zie brief of mail) dus vergeet dit zeker niet. We spreken af 

aan de lokalen van scouts de Bosvogels: Kremersgat 2, 2280 Grobbendonk.  

30 april: 1 aprilspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

1 april! Of toch niet… 

Eigenlijk was 1 april al bijna een maand geleden, maar wij spelen vandaag toch nog een 1 

aprilspel. Hou je al maar vast, want het belooft een leuke activiteit te worden met veel 

grappen en pranks.  

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Matkah (0497891656) 



WIST JE DAT… 
…de leiding al heel veel zin heeft in paasweekend?  

…er naast de paasklokken en paashaas ook een paasvos bestaat?   

…deze geen chocolade eitjes brengt maar echte eieren die gekookt zijn?  

…je van chocolade gelukkig wordt?  

…je de paashaas kan helpen bij deze kindjes te geraken?  

...het 9 april geen activiteit is, omdat we kort daarna op paasweekend gaan?  
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Zeewelpen 

2 april: Opening vaarseizoen van 14 uur tot 17 uur @Nieuwe Kaai 

Vandaag is het groot feest, want we mogen weer op het water gaan varen! Vanaf 14u zijn 

jullie ouders, oma en opa, broers en zussen en al jullie vriendjes ook welkom om mee te 

komen vieren. Blijf ook zeker na de activiteit nog hangen voor een hapje en een drankje. 

11-13 april: Paasweekend van maandag 10 uur tot woensdag 15 uur @Hoge Rielen 

Yaaaay, we mogen weer op weekend met de welpen       De leiding heeft 3 dagen vol plezier 

gepland voor jullie. Zie dus zeker dat je je inschrijft voor dit onvergetelijk weekendje! Er volgt 

nog een brief met meer informatie! 

16 april: Roeien van 14 uur tot 17 uur @Mellevijver 

De eerste roeiactiviteit van het jaar is er eindelijk! Als echte scheepslui mogen jullie vandaag 

jullie beste vaarskills naar boven halen om te zien wie er het beste kan roeien. Vergeet geen 

waterschoentjes en een handdoek mee te nemen. Extra kleren kunnen eventueel ook van 

pas komen.  

23 april: Stadsspel van 14 uur tot 17 uur @Warande 

De beste stuurlui staan aan wal wordt er wel eens gezegd. Daarom trekken we deze zaterdag 

nog eens naar de stad om een spel te spelen. Afkomen is de boodschap, zodat we samen 

Turnhout onveilig kunnen maken! 

30 april: Baloe’s grote verjaardagsspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Baloe is deze week jarig geweest en dat moet gevierd worden. Dit doen we aan de hand van 

een groot verjaardagsfeest! Ik heb gehoord dat Baloe graag tekeningen van welpen 

ontvangt!        

 

 

 

 

 

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



WIST JE DAT… 
…het team van Marala, Bagheera en Sona wel degelijk het stadsspel heeft gewonnen?  

…Baloe, Shere Khan en Jacala het niet goed kunnen accepteren dat ze verloren zijn?  

…de kinderfuif superleuk was? 

…jullie een zotte bende zijn? 

...het 9 april geen activiteit is, omdat we kort daarna op paasweekend gaan?  
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Zeeleeuwen 

2 april: Opening Vaarseizoen van 14 uur tot 17 uur @Nieuwe Kaai 

HET belangrijkste moment voor alle zeescoutjes is vandaag aangebroken! We mogen vanaf 

deze speciale dag weer het ruime sop verkennen met onze zeil- en roeiboten. Jullie raden 

het waarschijnlijk al, maar vandaag is het dus Opening Vaarseizoen! Dit wil je zeker niet 

missen, want er zijn tal van leuke spelletjes en andere activiteiten voorzien. Ben je al 

benieuwd naar wat we allemaal gaan doen vandaag? Dan hebben wij maar 1 boodschap 

voor jullie: ZEKER KOMEN!      . 

11-13 april: Paasweekend van 10 uur tot 15 uur @De Hoge Rielen 

Hoor jij ook al die paasklokken in de verte? Ja hoor, de mooiste (en lekkerste) tijd van het 

jaar is weer aangebroken, het is Pasen! En om dit te vieren gaan wij op een fantastisch leuk 

weekendje. Wil je meer te weten komen over het weekend dan kan je alle informatie 

terugvinden op de brief die jullie gekregen hebben. Tot dan! 

16 april: Zwemmen  van 14 uur tot 17 uur @Zwembad Stadspark 

Het is weer een tijdje geleden dat we nog eens een bezoekje aan het zwembad van Turnhout 

hebben gebracht. Daarom gaan we hier vandaag verandering in brengen. Neem je hipste 

duikbril maar mee, want we gaan ons vandaag nog eens goed amuseren in de glijbaan, het 

bubbelbad en op de springplanken van het zwembad! Vergeet ook zeker geen handdoek, 

zwemgerief en 3,5 euro mee te brengen. 

23 april: Pijlentocht  van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag doen we iets wat we dit jaar nog niet gedaan hebben. Trek jullie beste 

wandelschoenen (goede bottines) al maar aan, haal jullie speurneus maar naar boven, en 

zorg dat je goed in vorm bent, want we gaan een heuse pijlentocht doen. Wil je weten wat 

dat allemaal inhoudt? Kom dan zeker vandaag naar het FRAC! Wij hebben er alvast zoooo 

veel zin in! 

30 april: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Nadat we deze maand zoveel activiteiten op verplaatsing hebben gehad, werd het nog eens 

tijd om ons te begeven naar ons geliefde FRAC. Vandaag zullen we weer eens het bos 

intrekken om een mega avontuurlijk bosspel te spelen! Dit spel wil je dus zeker niet missen! 

Komen is de boodschap! 

 

Contactpersoon van de maand: Lotte (0487566367) 



WIST JE DAT… 
…het pleintje aan het FRAC helemaal gerenoveerd is en we er nu extra goed op kunnen 

spelen? 

…Pieter deze maand 18 jaar wordt en dus heel erg blij zou zijn met een mooie tekening? 

…het zwembad van Turnhout gebouwd is op een moeras?  

…je je kan laten schminken op Opening Vaarseizoen 

...het 9 april geen activiteit is, omdat we kort daarna op paasweekend gaan?  
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Scheepsmakkers 

2 april: Opening Vaarseizoen van 9 uur tot 17 uur @Nieuwe Kaai 

Hoera! Vanaf vandaag kunnen we eindelijk terug gaan zeilen, want het is Opening 

Vaarseizoen! Dit is het moment dat de boten opnieuw worden ingewijd zodat we opnieuw 

een veilig vaarseizoen hebben. Vanaf 14 uur mogen jullie ouders/broers/zussen/oma’s en 

bompa’s ook komen, zodat zij dit ook kunnen aanschouwen. In tussentijd kunnen zij ook 

genieten van een heerlijk drankje of hapje bij het Ozee of bij onze loodsen. 

11-13 april: Paasweekend van 10 uur tot 15 uur @Hoge Rielen 

Hopelijk ben jij ingeschreven, want dit wordt een EPIC weekend! Niet alleen omdat jullie 

megasupercoole leiding een topweekend ineen heeft gestoken, maar zeker ook door het 

thema! Als jullie de brief goed hebben gelezen weten jullie al wat dit is, namelijk F.C. De 

Kampioenen! Bereid je dus alvast voor om te winnen tegen F.C. De Stampers, F.C. Kroket, of 

zelfs tegen F.C. De Schellekes. 

16 april: Zeilen van 9 uur tot 17 uur @Mellevijver 

Zeil je voor het eerst, dan sla je een flater. Trek het je niet aan, want hieruit kan je leren! Wij 

hebben alvast zin in de eerste dag van dit seizoen dat we gaan zeilen! Hopelijk jullie ook, 

want zo kunnen we nog wat oefenen voor het echte werk op kamp. Zodat jullie extra kunnen 

oefenen, delen we jullie op in 2 groepen. Kwartier 1 en 2 mogen komen van 9-13u en 

kwartier 3 en 4 mogen komen van 13-17u. Vergeet geen zeilschoentjes, handdoek, drinkbus, 

reservekleren en eten (enkel voor groep 1). 

23 april: Kooktocht van 12 uur tot 17 uur @Raadsherenpark 

Niet één, niet twee, maar drie gangen verwachten wij van jullie! Haal alles uit de kast, want 

onze jury is streng! Neem zeker je gamel, een krant, aansteker, water en je ingrediënten 

mee. Probeer origineel te zijn en geen hotdogs te maken, want jullie zijn ondertussen 

scheepsmakkers. Wij zijn benieuwd! 

30 april: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Na een maand niet op het FRAC te zijn geweest, zijn we helemaal terug met een megacool 

bosspel! Laat hier zien dat je het bos door en door kent en wie weet leer je ook wel nieuwe 

plekjes kennen… 

 

 

Contactpersoon van de maand: Annabelle (+32 488 53 62 24) 



WIST JE DAT… 
…het 9 april geen activiteit is?  

…de leiding dat megajammer vindt? 

…dat vooral is omdat we jullie dan gaan missen?  

…we dat helemaal gaan goedmaken tijdens paasweekend? 

…je je zeker mag voorbereiden met je voetbalskills? 

…F.C. De Kampioenen beter is dan Anderlecht? 

…Wies daar helemaal mee akkoord is? 

...Wies het daar absoluut niet mee eens is? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandprogramma APRIL 2022 

Zeeverkenners 

2 april: Opening Vaarseizoen van 9 uur tot 17 uur @Nieuwe Kaai 

Vandaag is eindelijk de dag aangebroken dat we de boten wijden zodat we een veilig en 

soepel vaarjaar kunnen hebben. Trek uw mooiste uniform aan en leg uw haren in de plooi en 

kom met een goed humeur naar de Nieuwe Kaai. We maken er een groot feest van vandaag. 

11-13 april: Paasweekend van 10 uur @FRAC tot 15 uur aan de Hoge Rielen 

Zie dat uw stalen ros in opperbeste conditie is en uw beentjes ingesmeerd, want we trekken 

op weekend. Neem zeker verkleedkleren mee in het juiste thema en dan gaan we op zoek 

naar de beste boer of boerin. 

16 april: Boenkentocht van 14 uur tot 17 uur @Oude Kaai 

We gaan in een rechte lijn dwars door alles heen. We weten waar het avontuur begint, maar 

we zullen wel zien waar het eindigt. Geen omheining is te hoog en geen water te diep! Wij 

overwinnen alles. 

23 april: Stadsspel van 14 uur tot 17 uur @wordt nog gecommuniceerd 

Waar we vorige week de woeste natuur overwonnen, gaan we nu op pad in de betonnen 

jungle. Leef je in in het legendarische Packmanspel uit de jaren 80. 

30 april: Zeilen van 9 uur tot 17 uur @De Melle 

Het moment waar we allemaal reikhalzend naar uitgekeken hebben is eindelijk aangebroken, we 

gaan het water op. Laten we duimen op een zonnetje en veel wind in de zeilen zodat we de woeste 

baren van de Melle kunnen bedwingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Robin Van Uytvanck 0494055474 



WIST JE DAT… 

...de verkenners het pleintje mooi hebben opgeruimd? 

...de quiz van de loodsen superleuk was?  

...Defenders de coolste en stoerste auto’s zijn van de wereld? (Vooral die van Robin!) 

...het 9 april geen activiteit is, omdat we kort daarna op paasweekend gaan?  
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Loodsen 

2 april: Opening Vaarseizoen van 9 uur tot 17 uur @Nieuwe Kaai 

Het is belangrijk dat we op deze belangrijke dag ijzig kalm blijven! Dat is ook exact waarom 

wij vandaag ijs zullen verkopen aan democratische prijzen! Verder zorgen wij ook voor het 

nodige vertier en plezier op deze feestdag! Dit doen we natuurlijk allemaal om er voor te 

zorgen dat we een fantastische reis kunnen maken!  

11-13 april: Paasweekend @zie brief  

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. AMEN. Haal jullie meest christelijke 

outfits maar uit de kast! Aangezien het paasweekendje heilig is voor elk van ons, hebben wij 

besloten om dit jaar christelijke feestdagen als thema te nemen. We kijken er al enorm naar 

uit! Bekijk zeker de brief voor meer info! Ga in vrede!  

16 april: Loods leeghalen van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

OH MY GOOOOD! Vandaag doen we dus gewoon weer een oude school bosspel! Met al dat 

werken vergeten we soms dat we ook in de scouts zitten om spelletjes te spelen, maar daar 

komt vandaag dus verandering in! Dit ga je echt niet willen missen! SIKEEEE! Vandaag is er 

geen tijd voor spelletjes! We moeten vliegensvlug beginnen aan de voorbereidingen van ons 

geliefde Fracfest! Het is misschien geen bosspel, maar we gaan er sowieso iets tofs van 

maken!  

23 april: Fracfest opruimen van ? uur tot ? uur @FRAC 

Het is eindelijk zover! Hopelijk hebben we er een fantastische leefweek opzitten en hebben 

we gisteren ook nog wat centjes verdiend met het feest van het jaar, FRACFEST! Vandaag 

moet er na het feestgedruis van gisteren jammer genoeg ook opgeruimd worden, maar vele 

handen maken licht werk! Dat komt dus helemaal goed!  

PS: Er volgt nog meer info over de leefweek. 

30 april: Kijkstage van ? uur tot ? uur @? 

Jullie gaan weer eens een kijkje nemen bij een andere tak! Probeer om iets op te steken van 

de vele ervaren leiding in jullie stagetak! Wie waar stage moet doen, wordt op facebook nog 

meegedeeld. Bekijk het vlotje van je stagetak goed en laat het zeker weten aan de takkie als 

je niet kan komen! 

 

 

Contactpersoon van de maand: Tweedeklasser (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? 

...het 9 april geen activiteit is, omdat we kort daarna op paasweekend gaan?  

…wij een ongelooflijk succesvolle quiz hebben georganiseerd? 

…wij best trots mogen zijn op onze prestatie?  

…wij ook wel goed bezig zijn om onze reis helemaal alleen te kunnen financieren? 

…wij nog heel eventjes alles op alles moeten zetten om de reis van ons leven te kunnen 

maken?  

…LEEFWEEK DOOR MAG GAAN?  

…FRACFEST DOOR MAG GAAN?  

…het leven misschien toch een ponykamp is?  
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Akazee 

2 april: Opening Vaarseizoen van 14 uur tot 17 uur @Nieuwe Kaai, Turnhout  

Vandaag worden de boten ingewijd zodat we terug kunnen varen met onze zeil- en 

roeiboten. Het wordt een hele leuke dag waar we samen pleinspelletjes spelen. De ouders 

zijn ook welkom om 14u om iets te drinken en/of een boottochtje te maken met een 

motorboot. Na de activiteit kunnen jullie nog genieten van een drankje en hapje samen met 

je ouders.  

11-13 april: Paasweekend van maandag 10 uur tot woensdag 15 uur @Hoge Rielen 

We gaan nog eens samen op weekend! Er worden voor jullie een heleboel fantastische 

spelletjes voorzien in het thema indianen en cowboys. Neem dus zeker en vast je 

verkleedkleding mee, dat zou het extra leuk maken! Wij kijken er alvast erg naar uit om nog 

eens op weekend te gaan met jullie! De leiding is er 100% klaar voor, jullie ook?  

16 april: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @Zwembad Stadspark Turnhout 

Deze zaterdag gaan we lekker plonsen en spelen in het zwembad van Turnhout. De leiding 

gaat samen met jullie mee op ontdekking en wil zeker en vast samen met jullie van de 

glijbaan. Kom allemaal in uniform en vergeet zeker je handdoek, zwemkledij, eventuele 

zwemhulpmiddelen en 4 euro niet. Tot straks!  

30 april: Roeien van 14 uur tot 17 uur @Mellevijver  

Vandaag spreken we nog eens af aan het water. Hopelijk wordt het een zonnige dag 

waardoor het roeien op deze mooie vijver nog plezanter wordt. Komen is dus de boodschap! 

Neem zeker je waterschoentjes, handdoek, gevulde drinkbus, petje, reservekleding en 

zonnecrème mee. Tot dan!  

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Sarah (0477733279) 



WIST JE DAT 
…de leiding super veel zin heeft om met jullie op weekend te gaan?  

…Vibe een prachtig kostuum heeft voor paasweekendje?  

…dit een mooie tekening is?  

…je deze mag afgeven op paasweekendje?  

 

 


