Maandprogramma november 2022

Akazee
5 november: Belofte van 12 uur tot 17 uur @FRAC
Dit jaar is het de eerste keer dat akazee gaat deelnemen aan de belofte. Spannend… Wat dit
allemaal inhoudt, zullen jullie dan wel zien. Het belooft in ieder geval een speciale en leuke
dag te worden. We spreken al af om 12u zodat we veel tijd hebben om te oefenen. Het is
wel de bedoeling dat jullie al gegeten hebben. Mama’s en papa’s zijn welkom om te komen
kijken vanaf 15.30u.
12 november: Financiële actie + pasta-avond van 9 uur tot 17 uur @Parochiezaal Schorvoort
Vandaag is het een hele dag scouts. Joepieeeeeeeee! In de voormiddag gaan we wafels
verkopen. Haal jullie beste verkoopskills al maar boven, want die gaan we zeker nodig
hebben. In de namiddag knutselen we versiering voor op de tafels van de pasta-avond. Zo
zien deze er een beetje leuker en gezelliger uit.
Vergeet ook zeker geen lunch om ’s middags op te eten.
19 november: TNV van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Haal al jullie kennis maar boven, want vandaag gaan we onze technieken al eens oefenen. Zo
gaat dit tegen kamp super goed lukken. We leren hoe we onze veters moeten strikken, hoe
we onze das moeten knopen, … Een zeer nuttige activiteit, dus zorg zeker dat je aanwezig
bent!
26 november: Bomma- en bompaspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Oma’s aan de top, het feesten kan niet op, met oma’s aan de top! Nee, vandaag mogen jullie
niet jullie oma meenemen naar de scouts. Jullie mogen vandaag wel verkleed komen als een
oma (of opa). Haal die wandelstokken, brillen, grijze pruiken, … dus maar boven en laat die
uniformen maar thuis. We spelen namelijk een bomma en bompa spel.

Contactpersoon van de maand: Michelle (0497891656)

WIST JE DAT…
…het kennismakingsweekendje super tof was?
…akazee de allerleukste tak is met de leukste leden?
…het dit jaar de eerste keer is dat akazee meedoet met de belofte?
…jullie lekker pasta kunnen komen eten op de pasta-avond?
…het thema van kennismakingsweekend dieren was?
…je deze kleurplaat in dit thema kan inkleuren?

Zeehonden
5 november: Belofte van 9 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag is een heel speciale dag op de scouts, want vandaag is de belofte. Het is dan ook
extra belangrijk dat je vandaag in perfect uniform komt. Tijdens de belofte zal je een tekstje
moeten opzeggen. Dit tekstje komt binnenkort op de website zodat je thuis al kan oefenen,
maar we zullen dit in de voormiddag ook nog goed herhalen. Ouders, familie en vrienden zijn
vanaf 15u30 welkom om te komen kijken naar de belofte.
12 november: Financiële actie + pasta-avond van 9 uur tot 17 uur @Boomgaardplein
Deze week gaan we wafels verkopen zodat de scouts een beetje extra geld heeft om het
kamp deze zomer nog leuker te kunnen maken. Naast de wafelverkoop zullen we natuurlijk
ook nog veel leuke spelletjes doen en we sluiten af aan de kerk in Schorvoort, want na de
activiteit is er hier de pasta-avond.
19 november: Sportdag van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag gaan we ontdekken wie de snelste zeehond is, wie de sterkste zeehond is, wie het
verste kan springen en nog veel meer. Vandaag is het namelijk sportdag op de scouts! Je
mag vandaag in plaats van je uniform je sportiefste kleren aandoen.
26 november: Activiteit op wieltjes van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Joepi! Vandaag doen we activiteit op wieltjes. Dit betekent dat je iets met wieltjes moet
meenemen naar de scouts zoals een skatebord, step, rollerskates, tractor of wat je maar kan
bedenken, maar geen gewone fiets, want dat is een beetje saai. Bereid je al maar voor om
de hele namiddag rond te rollen.

Contactpersoon van de maand: Zeevang (0476614725)

WIST JE DAT…
…het kennismakingsweekend begin vorige maand echt superleuk was?
…de zeehonden de flinkste leden zijn van de hele scouts?
…Zeevang beter is in het A-spel dan Copper?
…je op de pasta-avond heel lekker kan eten en je dus zeker moet komen?

Zeewelpen
5 november: Belofte van 9 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag is de belofte, spannend! Vandaag is de dag dat jullie allemaal kunnen bewijzen dat
jullie echte welpen zijn. Het wordt een dag vol leervolle informatie en plezier. Nodig ook
zeker je ouders en familie uit om vanaf 15u30 te komen kijken. Zeker allemaal komen, maar
zorg wel dat je uniform piekfijn in orde is.
12 november: Financiële actie + pasta-avond van 9 uur tot 17 uur @Boomgaardplein
Het is al weer zo ver, de eerste financiële actie van het jaar. Dit is de dag waarbij de beste
verkoper in iedere welp tevoorschijn komt. We eindigen de activiteit aan de parochiezaal
van Schorvoort, maar blijf nog zeker even hangen voor de pasta-avond.
19 november: Pijlentocht van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Deze activiteit moet je je beste ogen meenemen, je scherpste neus en je snelste benen,
want we gaan op pijlentocht. Iedereen zal vandaag een speurder worden om de andere
groep te kunnen volgen. Wie gaat als eerste de andere groep kunnen vinden?
26 november: Barbierspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Laat je baardje en snor maar groeien, want we spelen vandaag het barbierspel. Het wordt
een activiteit gevuld met lange baarden en gekke snorren. Maar wie zal er op het einde met
de gekste combinatie naar huis gaan?

Contactpersoon van de maand: Manda (+3249654364)

WIST JE DAT…
…de zeescouts al van december 1997 bestaat?
…de langste snor ter wereld langer is dan 4,50 meter?
…er al barbieren bestonden bij de oude Egyptenaren?
…meisjes ook een baard kunnen krijgen?

Zeeleeuwen
5 november: Belofte van 9 uur tot 17 uur @FRAC
Joepieee, vandaag is het de belofte! Zorg er dus voor dat jullie uniform helemaal in orde is.
Vandaag gaan we oefenen op onze belofte en de TNV, dus hopelijk zijn jullie niet te moe! We
spreken af om 9 uur aan het FRAC. Alle ouders zijn welkom vanaf 15u30.
12 november: Financiële actie + pasta-avond van 9 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag moeten jullie vroeg uit de veren! Haal je verkoopkunsten maar boven, want wij
gaan wafels verkopen. We sluiten de dag af met een overheerlijke pasta-avond! We sluiten
af aan de kerk van Schorvoort, want daar is de pasta-avond.
19 november: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag spelen we een super leuk bosspel. Wat we precies gaan doen, gaan we nog niet
verklappen. Het wordt in ieder geval alweer een megaleuke namiddag!
26 november: Bomma- en bompa-activiteit van 14uur tot 17 uur @FRAC
We hebben toch altijd al eens een bomma of bompa willen zijn. Vandaag is de kans om u
helemaal in te leven in het super leventje van een bommaatje of bompaatje. Om je echt te
kunnen inleven in je rol, mag je je als een typische bomma of bompa verkleden. Kijk maar
eens in de kast van je grootouders. Je zal daar wel wat prachtexemplaren vinden.

Contactpersoon van de maand: Anna Huet (0468304838)

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?
…de leeuwenleiding vergeten is om wist-je-datjes te typen?
…team vlotje dan maar een paar extra wist-je-datjes heeft getypt?
…de makkerleiding eigenlijk wel leuker is dan de leeuwenleiding?

Scheepsmakkers
5 november: Belofte van 9 uur tot 17 uur @FRAC
Ik hoop dat jullie allemaal zoals flinke leden het beloftetekstje al vanbuiten kennen. Is dit
niet het geval, geen zorgen, want hieronder vind je het nog eens terug:
Wij zijn scheepsmakkers, wij wagen het avontuur.
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar.
We willen samenwerken en beslissen.
Ik help graag waar ik kan.
Ik wil winnen en kan verliezen.
Respecteer wat waardevol is, de mens, de natuur en het materiaal.
Jullie mama’s, papa’s, oma’s, opa’s en andere mensen die je dierbaar zijn, zijn allemaal
welkom vanaf 15.30u om te komen kijken naar jullie belofte.

12 november: Financiële actie + pasta-avond van 9 uur tot 17 uur @FRAC met fiets
Haal je liefste glimlach al maar naar boven voor deze activiteit zodat de scheepsmakkers de
meeste wafels kunnen verkopen! Vergeet je fiets zeker niet, want die zal je nodig hebben
om heerlijke wafeltjes te verkopen. Ook een zakcentje mag je meenemen als je zelf graag
ook een pakje wafels koopt. We sluiten deze activiteit af aan de parochiezaal van
Schorvoort, want na deze activiteit gaat onze jaarlijkse pasta-avond door!

19 november: Smokkelspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Het is nog eens tijd voor een mega graaf bosspel. Wie verdient het meeste geld en is de
beste dealer? Wie wordt er helaas te vaak gepakt door de politie? De leiding kan niet
wachten om jullie smokkeltalenten te aanschouwen deze activiteit.

26 november: Verrassingsactiviteit van 14 uur tot 17 uur @Frac
Wat we vandaag gaan doen, is nog een verrassing. Wie weet spelen we wel een megacool
bosspel? Of een mega leerrijke quiz? Er is maar één mogelijkheid om te weten te komen wat
we gaan doen. Naar de activiteit komen natuurlijk!

Contactpersoon van de maand: Vibe (0478 54 46 39)

WIST JE DAT…
…ik dit schrijf voor we op kennismakingsweekend zijn geweest, maar nu al weet dat dat
mega leuk wordt?
…ik gok dat Pieter als eerste in het water gaat vallen met het kajakken?
…ik hoop dat ook de leiding hun beloftetekstje goed vanbuiten leert?
…je na de belofte nog heerlijke hapjes en drankjes kan kopen van de loodsen?
…het Ozee de allerlekkerste pasta kan maken?
…je deze pasta kan komen proeven op de pasta-avond 12 november?

Zeeverkenners
5 november: Belofte van 9 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag is het de dag om het beste van jezelf naar boven te laten komen. We gaan onze
belofte afleggen. Zie dat je je belofte goed kent en dat je uniform in orde is! Je kan de
belofte vinden op de site. Het is een van de belangrijkste scoutsdagen van het jaar, dus zie
dat je er bij bent! Nadien zijn jullie nog van harte welkom voor een lekkere chocomelk en
een gezellig vuurtje. Jullie ouders mogen mee komen luisteren vanaf 15u30.
12 november: Financiële actie + pasta-avond van 9 uur tot 17 uur @FRAC met fiets
(Afsluiten doen we aan de kerk van Schorvoort, want de pasta-avond is daar.)
We gaan vandaag nog eens zorgen dat de scouts wat geld krijgt. We zullen zien of jullie even
veel kunnen verkopen als de zeehondjes. Wie wordt de beste verkoper? Wees vooral
massaal aanwezig, want vele handen maken licht werk! Vergeet zeker jullie fietsen niet mee
te nemen! We sluiten af aan de parochiezaal van Schorvoort zodat we nadien nog lekker
kunnen gaan eten op de pasta avond.
19 november: Ballenspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag gaan we een megacool ballenspel spelen. Als je nu denkt wat is een ballenspel?
Kom gewoon af en dan kunnen we het uitleggen. Ik kan wel zeggen met hoe meer man we
aanwezig zijn hoe plezanter het spel gaat worden.
26 november: Verrassing van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Het belooft weer een supertoffe activiteit te worden. Wat we gaan doen, zal nog een
verrassing blijven. Als je wilt weten wat het wordt, zullen jullie massaal aanwezig moeten
zijn.

Contactpersoon van de maand: Michiel (0479560239)

WIST JE DAT…
…als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?
…als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt kijken?
…Coca-Cola oorspronkelijk groen was?
…Coca-Cola nu nog groen ziet, maar hier nu kleurstof bij zit?
…Coca-Cola vroeger cocaïne bevatte?
…de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram weegt?
…de kolibrie achteruit kan vliegen?
…dieren ook humor hebben?
…een giraffe net zoveel nekwervels heeft als een mens?
…een blinde geen hoogtevrees kan hebben?
…een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd?
…het hart bij de mens in het midden van de borstkas zit en niet links?
…slechts 20 procent van de Sahara uit zand bestaat?

Loodsen
5 november: Belofte van 9 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag zijn we weer vroeg uit de veren voor onze jaarlijkse belofte! Jullie krijgen vandaag
de kans om jullie eigen belofte samen te stellen, dus let op wat je belooft. Natuurlijk zouden
loodsen geen echte loodsen zijn zonder iets te verkopen… Haal jullie mooie lach en
VOLLEDIG uniform al maar boven.
PS: Als je het niet meer aankunt om je mama en papa zolang te missen… Jullie ouders zijn
welkom om 15:30 uur!
12 november: Financiële actie + pasta-avond van 9 uur tot 17 uur @FRAC
“Wij zijn van de zeescouts…”, haal jullie beste verkoopzinnen die in jullie opkomen al maar
boven, want het is weer tijd voor een financiële actie!! Strak in (VOLLEDIG) uniform, met
stralende glimlach en jullie verkoopskills hebben we vandaag echt nodig. Het summum van
deze dag is natuurlijk onze geweldige pasta-avond, vergeet jullie niet in te schrijven! We
sluiten af aan de kerk van Schorvoort. See you there loodsen!
19 november: Zwemmen van 14 uur tot 17 uur @zwembad Geel
“Wenn man ins Wasser kommt, lernt man schwimmen” (Johann Wolfgang von Goethe), met
deze wijze woorden dalen we af naar het mooie Geel. Hier gaan we vertoeven in een oase
van rust in combinatie met loodsen die het zwembad onveilig maken. De skinnydip fanaten
ga ik wel moeten teleurstellen, want jullie zwemgerief is noodzakelijk.
PS: spreek af om met elkaar mee te rijden, beter voor het milieu en minder ver fietsen.
26 november: Activiteit op wieltjes van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Alles loopt vandaag op wieltjes! Kom met de fiets of neem iets anders mee op wielen (vb.
Step, skateboard, eenwieler of als je echt origineel wilt zijn… paard en kar). Aangezien al die
wielen een band scheppen, gaan we er een zotte activiteit van maken.
PS: ik wil een minuut stilte voor het laatste vlotje van Mathis voor 2022.

Contactpersoon van de maand: Mathis Geuens (0493 98 16 07)

WIST JE DAT…
…jullie leiding heel moe is van al de weekendjes?
…wij zot goed aan het werken zijn?
…ik geen inspiratie meer heb?
…ik nog steeds geen inspiratie meer heb?

