Maandprogramma JANUARI 2022

Zeehonden
1 januari: Geen scouts
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… GELUKKIG NIEUWJAAR!!!
Vandaag vieren we de start van het nieuwe jaar samen met onze families en vrienden .
Daardoor slaan we nog een weekje een activiteit over. Ik hoor jullie al zuchten, maar niet
getreurd! Ons goede voornemen voor dit jaar is om de zeehonden NOG meer plezier te laten
beleven dan we al deden. Lieve schatjes van patatjes van de zeehondjes: Geniet van deze
feestdag en van het laatste weekje vakantie en zorg dat je er volgende week weer staat!
8 januari: Formule 1 van 14 uur tot 17 uur @FRAC
VRRRROOOEEMM VROOOEEEMMM! Opgepast: Max Verstappen vliegt voorbij!
Enkele weken geleden werd Max Verstappen wereldkampioen in de Formule 1, maar sinds
die wedstrijd is zijn auto kapot… Zoals jullie weten, kan jullie leiding alles, dus hebben wij
dan maar voorgesteld om het probleem op te lossen. Samen met jullie gaan we nieuwe
Formule 1 wagens zoeken, maken én testen! Ouders, geen paniek: we gaan niet in echte
auto’s rijden hoor. Wat dan wel? Aha, geheimpje! Kom het zelf maar ontdekken…
15 januari: Boysnight van 18 uur tot 21u30 @FRAC
Huh? Boysnight? Wil dat dan zeggen dat alleen de jongens mogen komen vandaag?
Natuurlijk niet! Iedereen is welkom vandaag op 1 voorwaarde: je moet je verkleden als een
echte jongen, man, opa… Zoek dus je snorren, baarden, strikjes en dassen maar. Wij gaan
vanavond op zoek naar de beste, sterkste, grappigste en knapste jongen van de zeehonden.
En wees gerust: ook de meisjes maken kans hoor!
22 januari: Après-ski van 18 uur tot 21u30 @FRAC
Geen sneeuw? Geen probleem! Deze avond begeven we ons toch naar de bergen. De
boodschap is simpel: kleed je lekker warm aan alsof je net van de skipiste komt, want het
wordt winter op het Frac vandaag! Oh ja, en begin alvast je dansbenen los te schudden en je
stem te smeren, want je gaat het nodig hebben!
8 januari: Zaharof is jarig van 14uur tot 17uur @FRAC
Hiep hiep hoeraaaa! Zaharof wordt vandaag 19 jaar en dat moet gevierd worden.
Ik heb hem ooit eens horen zeggen dat hij dat het liefste doet met zo veel mogelijk
zeehonden en vooral met lekker veel koekjestaart. Maak alvast je mooiste tekening voor
Zaharof, lees in alle kookboeken nog eens na hoe we koekjestaart kunnen maken en dan
maken we er een fantastische dag van!!
Contactpersoon van de maand: Vuurdans (0498 73 57 00)

WIST JE DAT…
…Vuurdans zo enthousiast was dat ze dit vlotje al in november schreef?
…2 weken zonder zeehonden in de kerstvakantie echt lang is?
…we jullie heel hard gemist hebben en helemaal klaar zijn voor het nieuwe jaar?
…Zaharof op 8 januari jarig is en van tekeningen houdt?
…een paar leiding deze maand examens heeft? (Dat zijn hele grote toetsen) …we
daarom soms in de avond een activiteit doen in plaats van overdag?
…ik nog eens wil zeggen dat jullie je belofte FANTASTISCH gedaan hebben?
…we op 26 februari onze jaarlijkse scoutsfuif organiseren?
…jullie ook allemaal welkom zijn op de kinderfuif?
…mama en papa ook gerust mee mogen komen dansen op de kinderfuif?
…ik speciaal voor jullie nog een leuk zeehondenwoordmopje heb gemaakt?
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Zeewelpen
1 januari: Geen activiteit
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts. We wensen jullie met de leiding een leuke dag
toe en een gelukkig nieuwjaar
8 januari: Driekoningen van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag halen we onze innerlijke koning naar buiten. Dit betekent dus dat we heel mooi
kunnen zingen en natuurlijk ook goed kunnen ruilen. Daarom mogen jullie vandaag allemaal
verkleed komen als 1 van de 3 koningen en iets meenemen dat je wilt ruilen.
15 januari: Verrassingsactiviteit van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag gaan we een heel leuk spel spelen. Wat het spel is, weten wij ook nog niet. Dat zal je
aan de loodsen moeten vragen. Het enige dat wij wel weten, is dat het heel leuk zal zijn.
22 januari: Filmavond van 18u30 uur tot 20 uur @FRAC
Na de activiteit van vorige week hebben we wat rust nodig. Een filmavond is hier perfect
voor. Vergeet ook zeker niet een kussentje, dekentje, snackje en drankje mee te nemen om
het lekker gezellig te maken.
29 januari: Sportdag van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Trek je sportschoenen en sportkledij al maar aan, want het is sportdag vandaag. We gaan
vandaag allerlei sporten beoefenen zoals voetbal, basketbal,… Misschien win jij wel een
gouden medaille.

Contactpersoon van de maand: Shere Khan (0471035233)

WIST JE DAT…
…het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersenen?
…Donald Duck-strips verboden waren in Finland, omdat hij geen broek draagt?
…een slak drie jaar kan slapen?
…als je je rechteroog sluit je niet over je rechterschouder kan kijken?
…heet water sneller bevriest dan koud water?
…de aansteker werd uitgevonden voor de lucifer?
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Zeeleeuwen
1 januari: Geen activiteit
We starten het jaar met slecht nieuws. Het is vandaag geen scouts. We hopen dat jullie een
leuk nieuwjaar hebben gehad en er volgende week terug zijn, want de leiding mist jullie.
8 januari: Filmavond van 18 uur tot 20u30 @FRAC
Het is weer snel donker ‘s avonds en je weet wat dat betekent. Een gezellige filmavond!
Neem dus allemaal maar lekkere snackjes mee en een verfrissend drankje. Dan gaan we
lekker gezellig een filmpje kiezen. Kleed je goed aan en pak een slaapzak mee, want wegens
de coronamaatregelen gaat het lekker fris worden. (Snacks voor de leiding zijn altijd
welkom!)
15 januari: Verrassingsactiviteit van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Wat we vandaag gaan doen, is nog een enorme verrassing! Wat we wel al kunnen zeggen, is
dat er vandaag misschien wel een paar oude bekenden kunnen terugkeren! Dit wil je echt
niet missen!
22 januari: Casinoavond van 18 uur tot 20:30uur @FRAC
JACKPOT! Je bent rijk! Je hebt de jackpot gewonnen. Ja hoor, je hebt het goed geraden. Het
is vanavond casinoavond. Doe je chicste kleding dus maar aan. Dan gaan we zien wie het
meeste geluk heeft! Wie word er rijk? En wie vergokt al zijn geld? Tot dan!
29 januari: Risk van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Zijn jullie klaar om de wereld te veroveren en iedereen te domineren? Dan is vandaag jouw
dag! Maak bondgenoten, verover landen en domineer het spel. Ben jij slim genoeg om de
andere spelers te misleiden? Kan jij de wereld veroveren? Kom en we zullen het zien.

Contactpersoon van de maand: Steff (0498406065)

WIST JE DAT…
…het 2022 is?
…deze wist-je-datjes vorig jaar zijn geschreven?
…de ideale hoogte om een boterham met choco te laten vallen zodat hij met de choco naar boven op
de grond terecht komt, 2,5 meter is?
…een deur standaard 211,5 cm of 201,5 cm hoog is?
…wiskunde-examens heel saai zijn om te leren?
…Mart niet sterk genoeg is om een olifant op te tillen?
…Steff ook niet sterk genoeg is om een olifant op te tillen?
…er volgens de Bijbel (Gen 1:20-22) eerst de kip en toen het ei was?
…een blinde geen hoogtevrees kan hebben?
…Steff niet bij het balspel kon zijn, omdat hij moest studeren?
…je altijd snacks voor de leiding mag meenemen op filmavond?
…de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram weegt?
…verdrinking het grootste gevaar is in de woestijn?

Scheepsmakkers
1 januari: Geen activiteit
3…2…1… GELUKKIG NIEUWJAAR! Helaas pindakaas is er geen scouts deze zaterdag, maar
niet getreurd, volgende week staat jullie geweldige leiding weer klaar om het nieuwe jaar
spetterend in te zetten. Vandaag heb je genoeg tijd dus om jullie prachtige
nieuwjaarsbrieven voor te lezen en lijstjes te maken met goede voornemens.
8 januari: Kennismakingsspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Tijd om het nieuwe jaar in te zetten door elkaar nog eens éxtra goed te leren kennen. Huh?
Een kennismakingsspel in het midden van het scoutsjaar? Dat is vreemd toch? Niet
helemaal, vandaag komt iemand heel speciaal na 4 maanden eindelijk terug naar onze
scouts. Wie dat is, zal ik jullie nog niet verklappen, maar ik geef jullie al wel enkele tips: Hij is
een doorgewinterde supporter van Anderlecht, kan supergoed Frans et il connaît certains
d'entre vous depuis un an. Dit kennismakingsspel wordt er eentje om niet te vergeten!
15 januari: 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 als een verrassing.
22 januari: Casinoavond van 19 uur tot 21:30 uur @FRAC
Vanavond is de dresscode ‘classy’, dus trek vanavond je chicste kleedje of je meest fancy pak
maar uit de kast, want er staat heel wat op het spel. Wie pakt de buit in een spelletje Roulette?
Wie onder jullie heeft de beste pokerface en overtuigt de rest om zijn geld kwijt te spelen?
Double or nothing, tonight we will find out!
29 januari: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Een echte scoutsactiviteit zoals een bosspel kan en mag zeker niet ontbreken. Bereid jullie
alvast voor om de wildernis van ons grave FRAC-bos te temmen, want vandaag wint enkel
het team met het beste doorzettingsvermogen. Wij zijn alvast benieuwd naar wie er gaat
winnen, be there, or be vierkant!

Contactpersoon van de maand: Thibault Evrard (0032 0470 53 30 88)

WIST JE DAT…
… er deze maand wel drie mensen jarig zijn?
…dat dat Wout, Wies en Ibe zijn?
…dat Wout en Wies op dezelfde dag jarig zijn?
…dit nieuwe jaar de 24ste Olympische Winterspelen gehouden worden in Peking?
…de geur die tijdens de zomer blijft hangen na een bliksemstorm ‘petrichor’ noemt?
…water op de top van de Mount Everest al kookt vanaf 71 graden door het drukverschil?
…olie goedkoper is dan water in Saudi Arabië?
…bananen het meest radioactieve fruit zijn?
…je om een vliegtuig te starten geen sleutels nodig hebt?
…vissen kunnen hoesten?
…de resolutie van het menselijk oog ongeveer 567 megapixels is?
…de som van alle cijfers op een roulette 666 is?
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Zeeverkenners
1 januari: Geen activiteit
Spijtig genoeg kunnen jullie deze zaterdag jullie nieuwjaarsbrief niet voor ons komen
voorlezen, want deze zaterdag is het spijtig genoeg geen scouts. Alvast heel fijne feestdagen
en tot volgende week!
8 januari: Driekoningen van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Haal jullie beste zangstemmen en puppyoogjes maar boven, want vandaag gaan we zingen
voor Driekoningen. Jullie mogen je verkleden, maar zorg er zeker voor dat je je das aanhebt,
zodat iedereen weet dat jullie van de zeescouts zijn. Als je geen verkleedkleding hebt, moet
je in uniform komen.
PS: Een ster is ook altijd welkom!
15 januari: Filmavond van 19 uur tot 21u30 @FRAC
Vanavond is het nog eens filmavond, omdat al jullie leiding volop in de examens zit. Kleed
jullie goed warm aan, neem eventueel een deken of slaapzak mee voor als we buiten moeten
zitten en voorzie ook een mondmasker als het binnen mag doorgaan. Voor een keer is het
ook toegestaan om in een jogging naar de scouts te komen (watermeloensokken zijn dus ook
toegestaan) en mag je snacks en frisdrank meenemen. Neem zelf wel een beker mee om de
drank in te doen. Jullie lieve leiding zal de beste film ooit voorzien!
22 januari: Brunch van 9 uur tot 12 uur @FRAC
Het is weer zover, deze zaterdag gaan we allemaal samen gezellig brunchen. Jullie moeten
hiervoor allemaal iets van eten voor jezelf en voor anderen voorzien. Zelf servies meenemen
zou ook zeer handig zijn. De leiding voorziet alvast verse eieren met spek! Tot dan!
29 januari: Sportdag van 14 uur tot 17 uur @FRAC
1,2,3,4 hup naar achter, hup naar voor … en de rest kent iedereen natuurlijk wel. Jullie
mogen voor de tweede keer deze maand in jogging naar de scouts komen, maar deze keer
gaan we niet lui op ons gat zitten. Vandaag gaan we alle spieren in ons lichaam nog eens
extra hard laten werken, zorg dus maar dat je al goed gestrekt hebt voor je naar de scouts
komt!

Contactpersoon van de maand: Ward (0491 02 19 25)

WIST JE DAT…
…Robin geen examen heeft?
…wij heel benieuwd zijn hoe jullie examens zijn gegaan?
…we verwachten dat Ella de 15de haar watermeloensokken aanheeft?
…meer roos dan wit toiletpapier gebruikt wordt?
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Loodsen
1 januari: Geen activiteit
Dat is pech! Scouts weg!
8 januari: Kijkstage van ? uur tot ? uur @?
Woehoe jullie mogen weer leidingervaring gaan opdoen vandaag! Kijk zeker waar en wanneer
jullie stage hebben. De verdeling komt nog in de facebookgroep!
15 januari: Doestage van ? uur tot ? uur @?
SAY WHAAAAT?! Nog meer ervaring? Jawel hoor en vandaag moeten jullie zelf een spel
maken! Jullie gaan vandaag terug naar jullie eerste stagetak. Hopelijk wordt het een groot
succes!
22 januari: Winterspelen van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Let it snow! Let it snow! Let it snow! Hopelijk ligt er wat sneeuw vandaag, want wij gaan
heuse winterspelen spelen! Doe zeker handschoenen en andere winterkledij aan, want het
zou wel eens heel erg koud kunnen worden! Tot dan!
29 januari: Winterwonderkampvuur van 19 uur tot 21u30 @FRAC
Jij geeft me vonken en vuur! Gevaarlijk, maar van lange duur! Enzovoort. Vandaag gaan we
chillen aan een kampvuurtje. Het wordt een heel erg leuk kampvuurtje en een heel erg warm
kampvuurtje. En op het einde van de activiteit gaan jullie denken: Blijven we niet nog een
uurtje? Zeker komen dus!

Contactpersoon van de maand: Die weer (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?
…dit het vijfde wist-je-datje is?
…jullie leiding allemaal examens heeft deze maand?
…we hopen dat dit een fantastisch jaar wordt met als hoogtepunt een fantastische reis naar
Kroatië?
…dit wel volstaat?

Maandprogramma JANUARI 2022

Akazee
8 januari: Nieuwjaarsspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
GELUKKIG NIEUWJAAR!!! Hopelijk wordt 2022 ook zo’n bangelijk jaar als 2021. We gaan 2022
deze zaterdag goed inzetten met een bangelijk nieuwjaarsspel. Denk dus al maar eens goed
na over jullie goed voornemens en wat je allemaal wilt bereiken in dit jaar, want je zal dit
nodig hebben.
22 januari: Sportdag van 14 uur tot 17 uur @FRAC
♫ 1, 2, 3, 4 hup naar achter, hup naar voor. 1, 2, 3, 4 even rust en dan weer door. 1, 2, 3, 4
links en rechts en spreid en sluit. 1, 2, 3, 4 adem in en adem uit ♫
Vandaag gaan we de feestdagen eraf sporten met een mega epische, fantastische, coole
sportdag. Trek allemaal je sportiefste kleren maar aan. Vergeet ook zeker geen drinkbus met
water.

Contactpersoon van de maand: To (0468107480)

WIST JE DAT…
…een koe maar 20 minuten slaap nodig heeft per dag?
…België, na Frankrijk, de belangrijkste witloofproducent is?
…zwemmen in koud water ijsberen wordt genoemd?
…de fiets al 200 jaar oud is?
…weten waar je armen en benen zijn ook een zintuig is?

