
Maandprogramma JUNI 

Zeehonden 

5 juni: Boys and girls night van 18u tot 20u30 @Frac 

Hè hè, bijjjna zomer... De laatste maand voor die langverwachte zomervakantie. Voor de 

eerste activiteit van deze maand, plande jullie leiding een speciale avond in: boys and girls 

night! De vrouwelijke leiding zal zich bezighouden met rustige, ontspannende activiteiten 

(we mogen nog niet te veel verklappen ;-) ), terwijl de mannelijke leiding sportievere 

activiteiten zal organiseren. Voor de kindjes die zich liever aansluiten bij de rustige, of eerder 

de sportieve spelletjes, mogen natuurlijk wisselen. <3 Wij kijken er in ieder geval heel erg 

naar uit. 

 

12 juni: Casino avond van 18u tot 20u30: @Frac 

Jullie leiding is momenteel aan het ploeteren om doorheen de examenperiode te geraken, 

dus doen we deze maand twee avondactiviteiten (lekker laat opblijven dus, hihi). Het leek 

ons wel eens leuk om dat formele uniform in te wisselen voor een nóg formelere outfit… 

Haal jullie mooiste kleedjes en zwierigste rokjes of strakste pakken en haargel maar naar 

boven, want vanavond is het casino avond! De avond zal gevuld zijn met 

gezelschapsspelletjes en misschien zelfs een hapje en drankje. ;-) See you there! 

 

19 juni: Roeien van 14u tot 17u @Mellevijver + bak- en braadfeest 

Yaaaaaay!! Ein-de-lijk nog eens de woeste wateren van de Kempen trotseren in onze 

roeiboten. Dit is ongetwijfeld een van de lievelingsactiviteiten onder een aantal van jullie en 

dus hopen we op een stralende zomerzon. Vergeet zeker niet om water, watersloefjes, 

reserve kledij, zonnecrème en een petje (indien nodig) mee te nemen.  

  

26 juni: Groepsuitstap!! van 10u tot 17u @Zilvermeer-Frac: zie brief! 

*Zucht.* Wat is het scoutsjaar weer voorbijgevlogen, ondanks alle hindernissen die corona 

met zich meebracht. Zoals elk jaar is de laatste activiteit een groepsuitstap met onze hele 

scouts. Jullie hebben allemaal een brief mee naar huis gekregen met daarop de nodige 

informatie. Jullie kunnen de brief ook op onze site terugvinden. Het wordt alleszins een 

fantastische dag en we hopen jullie lieve snoetjes talrijk aanwezig te zien. <3 

 

Contactpersoon van de maand: Epatkas (0472625125) 



WIST JE DAT… 
… hommels en bijen soms in slaap vallen in bloemen? Epatkas 

vond er onlangs een aantal in de krokusjes in haar tuin <3  

… alle vogels  afstammen van dinosaurussen, maar dat kippen 

genetisch het meest lijken op deze uitgestorven dieren? Kijk maar eens goed naar hun ogen, 

cool! 

… het zomerkamp eiiindelijk in zicht is, en jullie leiding al volop bezig is met regelen, 

organiseren, spelletjes maken, …?   

…de loodsen dit jaar hun eigen bier hebben gebrouwen? Bestellen kan al via enkele klikken 

op de site!  

  



Maandprogramma JUNI 

Zeewelpen 

5 juni: Vanalles en nog wat van 14 uur tot 17 uur @Frac 

Wat we vandaag gaan doen? Vanalles en nog wat. Huh? Wat? Vandaag gaan we alle spelletjes 

die we kennen samengooien tot een fantastische namiddag! Misschien spelen we wel al 

dobbelend stratego of hinkelend een bosspel. Benieuwd wat we vandaag op de planning 

hebben staan? Zeker komen dan! 

 

12 juni: Filmnamiddag van 14 uur tot 17 uur @Frac 

Vandaag gaan we iets doen met films. Kijken we een film of maken we zelf een film? Spelen 

we een spel rond films? Of een Quiz? Als je het te weten wilt komen, zou ik vandaag maar 

naar de scouts komen. 

 

19 juni: Casino van 14 uur tot 17 uur @Frac + bak- en braadfeest 

Altijd al van weinig geld veel geld willen maken? Dan is vandaag de activiteit van jouw dromen. 

We starten met weinig geld en gaan zien wie er heel veel geld van kan maken tegen het einde 

van de activiteit en dus als milionair naar huis gaat. Speel je het spel strategisch of geef je 

meteen al jouw geld uit? Trek vandaag jouw chiqueste kledij aan, zodat je in het chiqueste 

casino van het land welkom bent! 

 

26 juni: Groepsuitstap van 10 uur tot 17 uur @Zilvermeer  

Het is jammer genoeg al de laatste activiteit van het jaar :-(, maar daar gaan we een knaller 

van maken! Vandaag maken we het Zilvermeer onveilig. Zwemmen, in de speeltuin spelen of 

met de waterfietsen op het water. We verwachten jullie allemaal om 10u aan het Zilvermeer. 

’s Avonds (17u) mogen de mamsies en papsies jullie komen halen aan het Frac. 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Kotick (0476/03 24 83) 



WIST JE DAT… 
… jullie leiding deze maand allemaal examens hebben? 

… ze hiervoor heel veel moeten leren en dus soms niet op de scouts kunnen zijn? 

… ze toch proberen om zo veel mogelijk te komen? 

… Kotick in het vaccinatiecentrum gaan helpen is? 

… hij wel meer dan 100 vaccins heeft gezet? 

… Rama 26 juni jarig is? 

… ze 21 jaar wordt? Dat is bijna een bomma dus ;-) 

… ze het heel leuk vindt als je een tekening maakt? 

… de tekening hieronder super leuk is om aan Rama te geven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Maandprogramma JUNI 

Zeeleeuwen 

5 juni: Boekentocht van 14:00 uur tot 17:00 uur @Oude kaai 

Vandaag eens niet aan het frac, maar aan de nieuwe kaai voor een geweldige boekentocht!! 

Trek zeker je goede wandelschoenen aan, want we gaan een stevige wandeling maken. 

Vandaag wandelen we alleen maar in een rechte lijn! Hoe gaan we het doen als er een 

hindernis is? Erover of eronder, maar niet er omheen. 

 

12 juni: Filmavond van 19:00uur tot 21:30uur @Frac 

Jaja!! Jullie zien het goed. Vanavond gaan we gezellig een film kijken! Zorg zeker dat 

iedereen een film meeneemt zodat we een leuke film kunnen kijken. Deze keer jammer 

genoeg geen eten meenemen omwille van corona :(. 

19 juni: Boys en girls night van 19:00uur tot 21:30uur @Frac + bak- en braadfeest 

Zijn jullie klaar voor de avond van jullie leven? Vanavond gaan we een echte boys en girls 

night doen. De jongens gaan leren om echte mannen te worden van onze leiding en de 

meisjes gaan lekker roddelen over welke jongen van de tak ze leuk vinden ;). Zorg zeker dat 

je komt, want het wordt echt een avond om niet te vergeten. 

26 juni: Groepsuitstap van 09:00uur tot 17:00uur @Frac  

Eindelijk! We kunnen weer een groepsuitstap doen. We verwachten jullie allemaal om 10u 

aan het Zilvermeer. ’s Avonds (17u) mogen de mamsies en papsies jullie komen halen aan het 

Frac. Vergeet zeker niet de brief nog eens goed na te kijken voor vandaag. En hopelijk zien we 

je daar! 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Mateo Lenaerts (0495-36-61-25) 



WIST JE DAT… 
…dit voor het eerst is dat ik een vlotje schrijf?  

…ik heel veel stress had om dit te schijven?  

…Jullie echt al heel goed kunnen zeilen?  

…jullie leiding deze maand veel examens hebben? 

…de loodsen dit jaar hun eigen bier hebben gebrouwen? Bestellen kan al via enkele klikken op de 

site!  

  



 

5 Juni: Spelletjes/casinoavond 19:00-22:30 Frac. 

Soms drink ik wel eens een lekkere vino maar vanavond spelen we casino. 

Doe je mooiste casinokleren maar aan, want vanavond gaan we zien wie er het beste is in spelletjes 

spelen. 

 (Tip: niet teveel drinken) 

 

12 Juni: Sluipspel MET SCHRIKKEN 19:00-22:30 Frac 

IKKE IKKE IKKE vanavond gaan jullie eens goed schrikken. 

Doe je stoere jas maar aan, want vandaag spelen we een sluipspel en moet je niet bang zijn om 

opgejaagd te worden door een Spook of geest… 

 

19 Juni: Filmavond 19:00-22:30 Frac 

Het is nu eenmaal examens voor iedereen en daarom gaan we een goed ontspannen.  

We verwachten jullie in lekker knusse kleding. Je mag ook slaapzak, dekentje of kussen meenemen.  

(studeren gaat voor, MAAR ontspanning is ook belangrijk) 

 

26 Juni: Groepsuitstap  

HEEEUUUUJJJJ het is bijna zover, vakantie. 

Zoals elk jaar gaan we weer op groepsuitstap, voor meer info bekijk de brief die jullie hebben 

gekregen. 

PS vergeet geen zwemkleren, zonnecrème en eten!!! 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Matthis 0468 11 24 87  

  



Maandprogramma JUNI 

ZEEVERKENNERS 

5 juni: Smokkelspel van 14:00 uur tot 17:00 uur @ illegale smokkelwegen v.h. Frac 

Om de maand juni goed in te zetten, starten we meteen met een oldskool smokkelspel. Je 

zal door hoge grassen, beken en modder moeten kruipen om niet gezien te worden door 

andere maffiabazen. Jezelf kunnen vermommen, hard kunnen weglopen en diepe zakken 

hebben om veel te kunnen smokkelen, zouden ook van pas kunnen komen. Hoe meer je 

smokkelt, hoe beter.  

12 juni: Boenkentocht van 14uur tot 17uur @ Frac 

Deze ---------------------- activiteit ---------- is ------ heel ---------------------simpel. ----------------- We 

---------- volgen --------------- een -------- denkbeeldige ----------------------- lijn ------- die -------------

- alleen ---------- maar -------------------------- rechtdoor ----------  gaat. ----------------------------- Net 

--------------- zoals ----------------- je ---------- bij ---------- dit ---------- tekstje -----------------------------

- de ------------------- lijn --------- hebt ------------- gevolgd. ---------- Zorg --------------------------- dus 

-------- vooral ---------- dat -------------------- je ---------- aanwezig ----------------- bent ------------- op 

-------------------------- deze ----------------- Boenkentocht. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->   

19 juni: Waterspelletjes van 14:00 uur tot 17:00 uur @Frac + bak- en braadfeest 

Als Zeescouts zijn wij natuurlijk van alle wateren gewassen, we doen alles wat de landscouts 

doet, maar daarbovenop houden we van water. Hopelijk hebben we goed weer, want anders 

zou deze activiteit wel eens in het water kunnen vallen. Vandaag zullen jullie elkaar niet de 

bal toespelen, maar eerder de spons of de emmer.  

PS: reserve kleren zouden wel eens handig kunnen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 juni: Groepsuitstap van 10:00 uur tot 17:00 uur @ 51°13'10.5"N 5°10'09.4"E 

Geachte lid  

 

Graag zou ik u in hoogst eigen persoon willen uitnodigen op onze jaarlijkse groepsuitstap 

naar bovenstaande coördinaten.  

Het evenement zal geheel in teken staan van amusement, sensatie en ontspanning. 

Voorafgaand zal u ’s ochtends om 10 uur stijlvol ontvangen worden aan de hoofdingang van 

deze magnifieke locatie. U wordt uiterst om 10 uur verwacht om zich aan te melden in 

piekfijn uniform om deze fantastische dag samen te beleven.  

Wanneer het einde van de dag nadert, zal u om 17 uur in alle rust en veiligheid terug 

aankomen op onze vertrouwde scoutslokalen, waar we tevens ook deze dag zullen afsluiten.  

Begint u al in de stemming te raken?  

Dan raden we u aan de stappen te volgen die op de reeds ontvangen brief staan om 

aanwezig te kunnen zijn op deze hoogstaande dag.  

 

Met vriendelijke groet  

Nuno, in naam van de verkenner leiding ploeg  

 

  



 

Contactpersoon van de maand: Nuno (04 da ziede van hier ) 

WIST JE DAT… 
…de loodsen dit jaar hun eigen bier hebben gebrouwen? Bestellen kan al via enkele klikken op de 

site!   

… we op kamp gaan naar Zemst?  

… er leden voor een 2e keer zijn komen zeilen vorige maand en dat zalig was?  

… Anderlecht een slechte voetbalploeg is?  

… Pieter het vorige wist je datje waarschijnlijk gaat verwijderen?  

… ik het daarom nog is herhaal dat Anderlecht een slechte ploeg is?  

 

  



Maandprogramma JUNI 

Naam tak  

5 juni: Zeilen van 14 uur tot 17 uur @De Melle 

Jaja, we gaan vandaag weer zeilen! Wat is nu een betere ontspanning tijdens het studeren 

dan Zeilen?! Vergeet dus zeker niet je zwemsloefjes, handdoek en reservekledij mee te 

nemen.  

12 juni: Casinoavond van 19 uur tot 21:30 uur @Frac 

We houden een casinoavond en hoe kan dit beter doorgaan dan je helemaal in te leven in 

het thema?! Kleed je dus maar chic aan, want het wordt een avond vol glitter, glamour en 

geld. 

19 juni: bosspel van 19 uur tot  21:30 uur @Frac + bak- en braadfeest 

Eerst houden we vandaag het bak- en braadfeest. Nadat we ons buikje vol gegeten hebben, 

gaan we nog een mega cool bosspel spelen. Dat hebben we dit jaar nog niet veel gedaan dus 

doen we dat om het jaar extra goed af te sluiten. 

26 juni: Groepsuitstap van …uur tot …uur @plaats  

Vandaag is het onze aller allerlaatste scoutsactiviteit : (. Super jammer natuurlijk, MAAR we 

gaan er vandaag een lap op geven. Het is groepsuitstap gaat door aan het zilvermeer! Jullie 

krijgen nog een brief met meer info!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Veronica (0492 96 40 17) 

 



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 loodsen dit jaar hun eigen bier hebben gebrouwen? Bestellen kan al via enkele klikken op de 

site!  

…wist-je-datjes toch niet gelezen worden door onze loodsen? Deze zijn dus wel een beetje overbodig 

hihi. 

…Thomas niet meer met een zeilboot durft te rijden na zijn ongelukje in september?  

 


