Maandprogramma juni 2022

Zeehonden
4 juni: Filmavond van 18 uur tot 20 uur @Frac
De laatste maand voordat we op kamp gaan, is begonnen! Dit keer is het geen
middagactiviteit, maar een avondactiviteit. Vandaag doen we niets meer dan chillen en
genieten van de film. Wil je weten wat voor film we gaan kijken? Dan moet je zeker komen!
Ook mag je je uniform thuis laten en je pyjama of comfortabele kleren aandoen. Dan kan je
zeker genieten van deze plezante filmavond!
11 juni: Avondspelletjes + TNV van 18 uur tot 20 uur @Frac
Alweer een avondactiviteit? Ja, dat lees je goed! Vandaag gaan we enerzijds leuke spelletjes
spelen en anderzijds onze scouts technieken opfrissen zodat we goed voorbereid zijn om
(over een maand al) op kamp te gaan!
18 juni: Stratego avond van 18 uur tot 20 uur @Frac
De zon gaat al rustig onder, de vogeltjes vliegen naar hun nestjes en de wind gaat stil liggen.
Toch zal het bos geen stilte kennen, want jullie gaan het tegen elkaar opnemen in de strijd
om de vlag. Met genoeg energie om scherp te blijven en de beste tactieken te bedenken,
gaan we vandaag gaan onze welbekende stratego spelen!
25 juni: Groepsuitstap van 10 uur tot 17 uur @Zilvermeer (Mol)
Het is zover!! De laatste dag van het scoutsjaar is aangebroken! Awww…. Maar wees niet
getreurd! Vandaag gaan we er een SPETTERENDE dag van maken, want we gaan naar het
Zilvermeer in Mol! Woohooo!! Lekker spelen in de gigantische speeltuin, van coole glijbanen
afgaan, klimmen in het bos… met jullie fantastische leiding! Dit wil je toch voor geen ZILVER
missen (snap je, Zilvermeer;) ), schrijf je dan zo snel mogelijk in! Je kan je inschrijven ten
laatste 29 mei! Lees ook zeker de brief goed door, want die is heel belangrijk! See you there!

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

WIST JE DAT…
…een slak drie jaar kan slapen?
…vleermuizen altijd linksaf slaan als ze een grot uitvliegen?
…een olifant het enige dier is dat niet kan springen?
…de snelste auto op dit moment 508 kilometer per uur haalt?
…warm water eerder bevriest dan koud water?
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Zeewelpen
4 juni: Brunch van 9u30 tot 12 uur @Frac
Jaja, je leest het goed!! Vandaag gaan we lekker eten! Neem allemaal iets van eten en/of
drinken mee, zodat we met zen allen kunnen delen! Hopelijk komen jullie allemaal zodat we
er een groot en lekkere brunch van kunnen maken!
11 juni: Filmavond van 18 uur tot 20u30 @Frac
Licht, camera, actie!! Vanavond gaan we weer gezellig films kijken! Wat is jouw favoriete
film? Zorg zeker dat je allemaal een film meeneemt, en een kussen en deken zodat je lekker
comfortabel naar de film kunt kijken!
Iedereen komt in VOLLEDIG uniform naar de activiteit!!
18 juni: Halloween spel van 18 uur tot 20u30 @Frac
De dansende skeletten, zombies, vampiers, en zoveel meer griezel figuren heten je welkom
op deze griezel nacht!! Ja we weten dat het wat laat is en dat Halloween al even voorbij is,
maar toch willen nog lekker griezelen met jullie!! Kom maar verkleed in je meest enge
kostuum zodat je je vriendjes en vriendinnetjes het stuipen op het lijf kunt jagen!
Mwuahahahahaaha!!!En na dit griezelig spel gaan we nog wat spookverhalen vertellen rond
het kampvuur met iets lekkers erbij!
25 juni: Groepsuitstap van 10 uur tot 17 uur @Zilvermeer (Mol)
Jippieeeeeee! Groepsuitstap naar het zilvermeer!
Smeer je maar goed in, vergeet zeker geen pet en/of zonnebril mee te nemen tegen de
prachtige zon die er hopelijk die dag staat. Vergeet ook zeker geen zwemkledij want anders
zal het ik je onderbroek moeten! Wij met de leiding hebben er al heel veel zin in om deze
laatste activiteit van het scoutsjaar met jullie door te brengen op deze fantastische dag!
We sluiten de activiteit af op het frac!!! Vergeet dit niet!!! Tot dan!!!!

Contactpersoon van de maand: Bagheera 0495366125

WIST JE DAT…
…dit het laatste vlotje van het jaar is?
…dit daarom ook de laatste normale activiteiten zijn van het scouts jaar?
…kamp steeds dichterbij komt en het superleuk wordt?
…het team van Marala, Sona en Bagheera uiteindelijk toch gewonnen waren met het
stadsspel, maar Jacala, Baloe en shere khan niet tegen hun verlies kunnen?
…ik niet zoals Baloe ben en de wist-je-datjes niet ben vergeten?
…ik niet zo goed ben in wist-je-datjes?
…ik gewoon rare wist-je-datjes ga blijven schrijven tot het blad vol is?
…door dit allemaal te lezen je gewoon heel veel tijd hebt verspild?
…ik Bagheera ben?
…ik bijna 19 jaar word?
…ik dus al 18 jaar oud ben?
…ik een jongen ben?
…ik echt maar echt geen inspiratie en creativiteit voor wist-je-datjes heb?
…het me spijt aan team vlotje voor al deze wist-je-datjes na te kijken?
…het vorige wist-je-datje maar een grapje was?
…ik bijna een heel blad vol wist-je-datjes heb geschreven?
…dit ook een wist-je-datje is?
…ik al 10 minuten bezig ben om al deze wist-je-datjes te bedenken?
…ik nu nog 1 wist-je-datje moet bedenken en dan klaar ben?
…dit het bewijs is dat ik teveel vrije tijd heb?
…dit misschien het laatste wist-je-datje is dat je gaat lezen dit scoutsjaar?
…ik zeer dankbaar ben als je al deze wist-je-datjes gelezen hebt, en dit echt het laatste wistje-datje is?
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Zeeleeuwen
4 juni: Waterspelletjes van 14 uur tot 17 uur @Frac
Vandaag gaan we ons letterlijk en figuurlijk onderdompelen in de wereld van de verzonken
stad Atlantis. Alles speelt zich af onder het water
. De kans dat je nat wordt is reëel.
Breng best wat extra droge kleren en/of een handdoek mee.
11 juni: Filmavond van 18 uur tot 20:30 uur @Frac
Denk alvast na over je all time favourite movie. Vandaag geen UGC of Kinepolis maar een
omgetoverde Frac home cinema. Een extra dekentje en/of kussentje kan ook wel van pas
komen. Neem wat frisdrank en chips of popcorn mee.
18 juni: Spelletjesavond van 18 uur tot 20:30 uur @Frac
Doe je beste ‘James Bond’ pak maar aan en waan je vandaag in een echt casino. Oefen je
poker face alvast thuis voor de spiegel, zodat je dit ten gepaste tijden kan gebruiken.
Je wordt ondergedompeld in de wereld van Las Vegas, alles wat deze fonkelende lichtstad te
bieden heeft zal je deze avond overkomen. Je wordt door professionele
croupiers aan de
blackjack-, pokeren en roulettetafel opgewacht. Waag je kans, en win de jackpot!
25 juni: Groepsuitstap van 10 uur tot 17 uur @Zilvermeer (Mol)
Vandaag is prachtig zonnig weer. Iedereen is goed gezind. Want volgens Bart Peeters… gaan
we in de zomer zwemmen in het Zilvermeer, met vrienden en vriendinnetjes en we
zwemmen op en neer. ’t Zijn gouden tijden aan het Zilvermeer in Mol en we halen onze
zwemslag thuis en waar aan de rol! Vergeet zeker niet de brief te lezen, zodat je weet waar
je wanneer moet zijn en wat je moet meenemen.

Contactpersoon van de maand: Pieter Proost (+32 470 85 60 88)

WIST JE DAT…
…het bijna kamp is?
…je je al kan inschrijven voor het kamp?
…het Zilvermeer al sinds 1959 zijn eerste toeristen binnenlaat?
…we van het Zilvermeer terugkomen met de bus?
…de koning van Atlantis Poseidon (de heerser van de zee) is?
…Atlantis onderwater ligta
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Scheepsmakkers
4 juni: waterspelletjes van 14:00 uur tot 17:00 uur @frac
Spitter spetter spater, vandaag spelen we spelletjes in het thema water! Door het (hopelijk)
warme weer zorgen we vandaag voor de beste verkoeling en een zomersgevoel. Vergeet je
stralende lach en goed humeur niet mee te nemen, we gaan ze kunnen gebruiken ☺ .
11 juni: Brunch van 10:00 uur tot 12:00 uur @frac
Is er een betere activiteit dan eten? Hiervoor staan we iets vroeger voor op samen te
genieten van een lekkere brunch. Zorg ervoor dat jullie buikjes nog niet te vol zitten en zeker
iets van eten mee te nemen. Zo kunnen we samen genieten van de lekkernijen die jullie
meebrengen. Benieuwd wat er te eten zal zijn? Komen is de boodschap! Als iedereen iets
meeneemt, dan kunnen we er een fenomenaal eetfestijn van maken.
18 juni: filmavond van 19:00 uur tot 21:30 uur @frac
De examens staan voor de deur en zijn misschien zelfs al begonnen voor sommigen. Daarom
doen we vandaag een avondactiviteit! Doe je meest gezellige kleding aan (pyjama) en breng
je slaapzak, kussen en eigen snackjes mee, zo maken we er een geweldige avond van.
Veel succes met jullie examens!!
25 juni: Groepsuitstap (zie brief) @Zilvermeer (Mol)
TADAAAA! De laatste activiteit voor het kamp is weer aangebroken. Zoals voorgaande jaren
gaan we het zilvermeer weer onveilig maken. Voor deze activiteit is het héééééél belangrijk
dat jullie de (inschrijvings)brief bekijken. Allemaal komen, zodat we de laatste activiteit in
stijl kunnen afsluiten. Peace out – Makkerleiding

Contactpersoon van de maand: Mathis (+32 493 98 16 07)

WIST JE DAT…
… De geluiden van de dinosaurussen in Jurassic Park niet digitaal zijn gemaakt, maar eigenlijk
opnames van schildpadden zijn die seks hebben?
… mensen in Europa ongeveer 190 liter water per dag gebruiken?
… een olifant water kan ruiken op een afstand van 4,8 kilometer?
… het langste Duitse woord 63 letters heeft?
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Zeeverkenners
4 juni: Verrassingsactiviteit van 14 uur tot 17 uur @Frac
VERRASSING! Voor jullie is het nog een surprise, maar voor ons niet, hehe. Voor jullie een
vraag, voor ons een weet. Er is maar één manier om hier achter te komen, namelijk door
gewoon te komen!
11 juni: Bosspel van 19 uur tot 21:30 uur @Frac
Vandaag spelen we in heel lange tijd nog eens een episch bosspel. Welk bosspel het zal zijn,
zal je wel zien. Je zal dit zelf moeten ondervinden door te komen. We kunnen wel al zeggen
dat het een zalig spel wordt!
PS: bekijk dit als een studiepauze.
PPS: wie leert er nu nog om 19u.
18 juni: Game night van 19 uur tot 21:30 uur @Frac
Omdat jullie, maar ook wij als leiding nog volop in de examens zitten, doen we vandaag een
game night. Dit gaat door IN UNIFORM. Neem een gek attribuut mee, want dit kan wel eens
van pas komen.
25 juni: Groepsuitstap van 9 uur tot 17 uur @Zilvermeer (Mol)
Vandaag is alweer de laatste activiteit van het jaar aangebroken. Maar niet getreurd, want
we maken er een topactiviteit van! Vergeet zeker je zwembroek/bikini/badpak, zonnecrème
en handdoek niet, want we gaan plonsen! Ooh, een lunchpakket en heel veel drinken is ook
altijd handig dus vergeet dit ook zeker niet. ; )

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?
… je hart rond de 8000 tot 9000 liter bloed per dag rondpompt?
…papiergeld voor het eerst in China werd gebruikt?
…China maar liefst 124.000 kilometer treinrails heeft?
…een gemiddeld mens ongeveer 14 scheten per dag laat?
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Loodsen
4 juni: Stadsparkfeesten van ? uur tot ? uur @Stadspark
Het is weer werkendag vandaag! Hou zeker de facebookgroep in de gaten, want daar zal er
nog een shiftenlijst verschijnen. Probeer zeker ook een beetje te genieten van de sfeer op
deze festiviteiten!
11 juni: Spelletjesavond van 19 uur tot 21.30 uur @FRAC
Om er zeker voor te zorgen dat jullie puntjes uitstekend gaan zijn, heeft jullie fantastische
begeleiding weer een avondactiviteit voorzien! Jullie kunnen zo overdag het nodige
studeerwerk doen (en dat is wel nodig, lijkt me)! ’s Avonds kunnen we dan kijken wie Dr.
Black heeft vermoord of wie de slimste mens ter wereld is! Neem zeker zelf ook jullie
favoriete spelletjes mee!
18 juni: Filmavond van 19 uur tot 21.30 uur @FRAC
Zodat je je optimaal kunt voorbereiden op de grote toetsen heeft jullie fantastische
begeleiding speciaal voor jullie een avondactiviteit voorzien, zodat jullie overdag nog vlijtig
kunnen studeren! Hopelijk komen jullie dan allemaal met een beetje meer kennis naar onze
ontspannende filmavond! Doe geen moeite, wij kiezen zelf de film! Tot dan!
25 juni: Groepsuitstap van 10 uur tot 17 uur @Zilvermeer (Mol)
Wie van jullie kan het beste minigolfen? Wie van jullie kan het snelste waterfietsen? Wie van
jullie kan het grootste zandkasteel maken? Wie van jullie kan het langst onder water blijven
zonder te ademen?
We ontdekken het vandaag! Lees zeker ook de brief na en vergeet je niet in te schrijven!
PS: We sluiten om 17 uur af aan het FRAC!

Contactpersoon van de maand: “Beledigende bijnaam voor Xander” (04 72 39 55 09)

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?
…we nog altijd wachten op sommige vriendenboekjes?
…Pieter heel weinig inspiratie heeft voor leuke wist-je-datjes?
…de loods die volgens Pieter het leukste wist-je-datje kan verzinnen een cadeautje van
Pieter krijgt?
…Pieter hoopt dat er massaal veel inzendingen zullen zijn?
…Pieter heel erg veel van recycleren houdt?
…dit vlotje voor meer dan de helft gerecycleerd is? #Savetheclimate
…dit eigenlijk niets met het klimaat te maken heeft?
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akazee
11 juni: bomma en bompaspel van 14 uur tot 17uur @Frac
Vandaag mag je de kleren van je grootouders aantrekken en je baard bovenhalen. Je verkleden
als een oudje mag dus, maar moet niet. We doen vandaag alles wat oude bomma’s en bompa’s
doen op hun oude dag. We slenteren de namiddag door met leuke spelen zoals bingo,
petanque en veel meer spelletjes voor op onze oude dag.
25 juni: Groepsuitstap van10 uur tot 17uur @Zilvermeer (Mol)
Joepie, als laatste activiteit gaan we met de hele groep op uitstap naar het zilvermeer. Hopelijk
is het goed weer en kunnen we samen plonsen in de vijver. Ook gaan we samen de speeltuin
verkennen, spannend! Meer informatie kunnen jullie vinden in de brief. Vergeet zeker niet op
tijd in te schrijven zodat je zeker meekan naar deze topactiviteit! Nadien gaan we met de bus
terug naar de scouts en is het bak- en braadfeest. Dit is een gezellige BBQ met heel onze groep.
Vergeet hier ook niet voor in te schrijven als je gezellig mee het scoutsjaar wil afsluiten.
Vrienden en familie zijn zeker welkom om hier mee te smullen!

Contactpersoon van de maand: Lotte (0491592683)

WIST JE DAT…
…de groepsuitstap de laatste gewone activiteit OOIT gaat zijn met Lotte als leiding? Gelukkig
hebben we kamp nog!
…er 8 akazeeleden mee op kamp gaan, super leuk?
…Akazee volgend jaar elke week activiteit gaat hebben, dat betekent dubbel zoveel fun!
…wij super trots zijn hoe leuk jullie ons scoutsjaar hebben gemaakt?
… Akazee super goed kan roeien?

