Maandprogramma NOVEMBER

Zeehonden
7 november: Pijlentocht van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag trekken we op avontuur tussen velden en bossen, steden en dorpen (ongeveer).
We houden namelijk pijlentocht! De leiding heeft jullie nodig om alle pijlen te zoeken, en om
zo op de meest mooie en avontuurlijke plaatsen van Turnhout te geraken. Deze activiteit wil
je zeker niet missen!
14 november: Belofte van 12.30 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag is een van de belangrijkste dagen van het scoutsjaar aangebroken… de belofte! Op
deze dag gaan jullie je belofte afleggen, en zo officieel het scoutsjaar met goede voornemens
tegemoet gaan. Omdat het een beetje een gekke periode is en we willen dat deze speciale
activiteit op een veilige manier gebeurt, is het deze keer alleen voor de leden en jammer
genoeg niet voor de ouders. Hierover volgt nog meer informatie! Verwacht jullie maar aan
een hartverwarmende, inspirerende en gezellige activiteit. Hopelijk zien we jullie allemaal
dan!
21 november: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Tijd voor een van jullie lievelingsactiviteiten… een old-school bosspel! Dit is niet alleen een
van jullie favoriete spelletjes, maar ook dat van jullie leiding! Zal het stratego zijn? Een
gigantische zeeslag? Wie weet... Tot zaterdag!
28 november: Kooktocht van 13 uur tot 17 uur @Raadsherenpark
EIN-DE-LIJK!!! Vandaag mogen jullie je koksmutsjes opzetten en laten zien wat voor
keukenprinsessen en keukenprinsjes er achter jullie schuilgaan. Jullie moeten zelf enkel een
rugzakje met water, een handdoek, je gamel en bestek meenemen (en eventueel een
plastieken zak om nadien het vuile eetgerief in te doen). Dit wordt gegarandeerd een van de
leukste activiteiten van het jaar, vol met lekker eten dat de leiding voor jullie voorziet.

Contactpersoon van de maand: Epatkas (0472 62 51 25)

WIST JE DAT…
… jullie fantaaaastisch goed geroeid hebben?!
… jullie leiding enorm blij is jullie weer zo veel te mogen zien?
… een slak drie jaar kan slapen zonder voedsel?
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Zeewelpen
7 november: Pijlentocht van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag doen we een mega coole pijlentocht. Om te winnen, gaan jullie je oriëntatiegevoel
moeten bovenhalen, het verschil tussen links en rechts kennen en jullie snelheid moeten
opkrikken. Wij hebben er al heel veel zin in! Tot dan!
14 november: Belofte van 9 uur tot 17 uur @FRAC
Op deze dag gaan jullie je belofte doen. Dit is een van de belangrijkste dagen van het jaar.
Denk al maar goed na waarvoor jij je wil inzetten dit jaar. Verder gaan we vandaag ook onze
technieken nog eens bijschaven en wie weet krijgen jullie zelfs een verrassing, als jullie goed
je best doen.
21 november: Akela’s verjaardagsfeest/spel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria.
Hieper de piep, Hoera! Akela wordt vandaag 19 jaar, hij begint al een echte man te worden.
Maar zoals jullie weten kan een verjaardag niet zomaar voorbijgaan zonder een megaleuk
feest! Daarom zijn jullie allemaal uitgenodigd om met Akela en zijn favoriete medeleiding te
feesten.
28 november: Het gezonde vegetarische bosspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Op het einde van de maand moeten we ook eens aan het milieu denken. Daarom gaan we
een heel cool en vegetarisch bosspel spelen. Zijn jullie ook benieuwd hoe dit er concreet zal
uitzien? Kom dan zeker naar de scouts!

Contactpersoon van de maand: Lowie (0474117386)

WIST JE DAT…
…Kotick in Wilrijk studeert?
…Akela, Chikai, Ikki en Rama in Leuven studeren?
…Baloe in Geel studeert?
…Lowie in Antwerpen studeert?
…Lakinis in het 6de middelbaar zit?
…een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?
…Coca-Cola oorspronkelijk groen was?
…de aansteker eerder werd uitgevonden dan de lucifer?
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Zeeleeuwen
7 november: Quiz van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag gaan we jullie kennis testen over camping kitsch. Deze quiz is niet zomaar een
kennisquiz, jullie zullen ook verrassende en bewegelijke opdrachtjes moeten uitvoeren!
Vergeet zeker niet om verkleed te komen (in thema camping kitsch), want hierdoor kan je
team extra punten verdienen! Komen is de boodschap!
14 november: Belofte van 12.30 uur tot 17 uur @FRAC
We gaan vandaag allemaal onze jaarlijkse belofte afleggen. Jullie beloftetekstje kunnen jullie
best op voorhand al wat instuderen. Deze kan je op de site vinden. Het is ook belangrijk om
vandaag in correct en volledig uniform te komen. We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen
zijn!
21 november: Kooktocht van 9 uur tot 17 uur @FRAC
Haal jullie kookkunsten al maar naar boven, want deze zaterdag gaan we lekker samen
kokkerellen. Op een eigengemaakt vuurtje gaan we de zotste gerechten klaarmaken. Voor
vandaag kan je best een rugzakje meenemen met daarin een gamel, bestek, handdoek,
drinken, een pan en je eten dat je gaat klaarmaken. De leiding is alvast reuzebenieuwd. Tot
dan!
28 november: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @Frac
Vandaag spelen we nog eens een bosspel! Een coole versie van stratego staat jullie deze
zaterdag op te wachten! Hopelijk haal je het competitiebeest in jezelf naar boven en ga je de
strijd aan! Welk team zal er winnen?

Contactpersoon van de maand: Sarah (0477733279)

WIST JE DAT…
…de leiding al een maand uitkijkt naar kooktocht?
…mensen op camping kitsch zich zo verkleedden?
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Scheepsmakkers
7 november: Wapenstilstandspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Zoals jullie weten is het 11 november wapenstilstand. Jammer genoeg is het geen scouts
dan, daarom zullen we vervroegd een megagraaf spel in thema spelen. Kom zeker allemaal
massaal naar de scouts, want het gaat echt megagraaf worden.
14 november: Belofte van 12:30 uur tot 17 uur @FRAC
Vandaag zullen jullie zoals elk jaar weer de belofte mogen opzeggen om zo jullie trouw en
toewijding als scout te tonen. Het beloftelied staat online, dus het zou ideaal zijn als je dit op
voorhand al eens door zou kunnen nemen. Je moet geen stress hebben als je hier de tijd niet
voor hebt. We zullen dit op de activiteit nog meer dan genoeg inoefenen.
21 november: Het social distancespel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
De overheid heeft in deze barre tijden beslist om de maatregelen nog maar eens aan te
scherpen, wat natuurlijk zeker nodig is om al de besmettingen in te perken. Vandaag zullen
we daarom nog eens extra in jullie hoofd drammen hoe belangrijk het is deze regels na te
leven aan de hand van het social distancespel.
28 november: Thanksgivingspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
In de Verenigde Staten is “Thanksgiving” een heuse feestdag. Jammer genoeg is dit bij ons in
Europa niet echt gekend en wordt dit niet gevierd. We zullen jullie daarom vandaag kennis
laten maken met deze feestdag en een supergezellige sfeer creëren om jullie helemaal warm
te krijgen om deze feestdag nooit te vieren aangezien deze feestdag geen deel uitmaakt van
onze cultuur.

Contactpersoon van de maand: Sepp (04 94 32 40 79)

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?
…Wist je dat de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram weegt?
…Wist je dat de gemiddelde chauffeur 15.250 keer toetert in zijn leven?
…Sepp de eerste wist-je-datjes duidelijk niet heeft gelezen?
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Zeeverkenners
7 november: Barbie-/ Vampierenspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Hiya, Barbie… Hi, Ken, euuhmm Hi Dracula. You want to go for a ride?
Sure Dracula, Jump in…. I'm a Barbie girl, in the Dracula Wold. Ruilt Barbie Ken in voor
Dracula? Heeft Dracula meer zin gekregen in plastic fantastic dan een lekker sappig stukje
mensenvlees? Stel jij je even veel vragen over het spel als dat wij doen? Dan raad ik je alvast
aan om naar de activiteit te komen en dan gaat (hopelijk) alles duidelijk worden. Mocht je
wafels besteld hebben, kunnen deze ook afgehaald worden.
14 november: Belofte van 12:30 uur tot 17 uur @FRAC
Ook dit jaar houden we weer onze belofte. We beloven onszelf en anderen om ons in te
zetten voor de scouts. Aangezien corona nog steeds bestaat de dag van vandaag zal de
belofte er net iets anders uitzien dan andere jaren. We zullen dus eerder in onze eigen
vertrouwde verkennerbubbel blijven.
21 november: Sportdag van 14 uur tot 17 uur @Sportvelden FRAC
Vandaag is het de dag om je leven te beteren, tijd om uit je luie zetel te kruipen, tijd om
gezond te zijn, tijd om die calorieën te verbranden. Natuurlijk snappen wij als leiding dat dat
niet altijd een gemakkelijke opgave is. Maar we zijn er om jullie daarbij te helpen. Jullie zijn
allemaal welkom om enkele sportsessies mee te volgen van Wout Van Aert, Vincent
Kompany, Kim Clijsters en Eddy Merck die speciaal naar onze scouts komen. Fancy
sportoutfitjes zijn sterk aangeraden!
28 november: Super vet bosspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC
Na al dat ‘Barbie vampiergedoe’, onze jaarlijkse belofte en een zeer intensieve sportdag is
het nog eens tijd voor een old-school bosspel. Wat is er beter dan keihard strijden (en
stiekem een beetje valsspelen) voor de eerste plek? Haal de strijdlust in jezelf naar boven en
kom ons vergezellen.

Contactpersoon van de maand: Nuno (0484169640)

WIST JE DAT…
…1+1 2 is?
…Barack Obama een aap als huisdier had in Indonesië?
...het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens?
…Barbie al heel oud is?
…je de belofte hieronder kunt vinden?
…de leiding het best gekookt had op kooktocht?

Als verkenner wil ik leven, ik durf geloven in anderen en zoeken naar iets meer.
Ik wil spelen, lachen, praten, varen en stil zijn.
Zomaar of toch niet zomaar.
Ik wil niet verstikt geraken in de dagelijkse sleur van vastgeroeste ideeën, maar samen uit onze
warme nest kruipen en opkomen voor wereldvrede en solidariteit.
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Loodsen
7 november: EHBSM van 14 uur tot 17 uur @FRAC
EHBSM is de afkorting van ‘eerste hulp bij spelen maken’. Tijdens deze activiteit gaan we
veel manieren ontdekken om zelf een knaller van een spel ineen te steken. Het gaat gelukkig
geen droge sessie zijn. Nee nee, we gaan zelf van alles uitproberen om jullie helemaal klaar
te stomen voor jullie stages! Het wordt een superleuke, maar ook super leerrijke activiteit!
14 november: Belofte van 12:30 uur tot 17 uur @FRAC
‘Oh nee, is het weeral belofte?’ horen we jullie al denken, maar niet getreurd! Dit jaar wordt
onze jaarlijkse traditie in een nieuw jasje gestoken. Als loods is het sowieso de bedoeling dat
je samen met je medeloodsen zelf een belofte maakt. Maar dit jaar gieten we een sausje
met fun over deze activiteit. Zo wordt het meer dan gewoon ‘een tekstje voorlezen’. We
verwachten natuurlijk wel dat jullie in perfect uniform komen. Vergeet dus zeker die
kentekens niet erop te naaien.
21 november: Bedevaart naar Scherpenheuvel van 8 uur tot ?uur @wandelpaden
We zijn voor deze maand nog eens in de ‘emmer’ gedoken. Deze activiteit konden we niet
laten liggen. Tijdens deze intense tocht gaan we bezinnen over onszelf en onze reis. In
Scherpenheuvel gaan we natuurlijk een kaarsje branden voor onze eindreis. Dit jaar kunnen
we wel wat geluk gebruiken. Om deze tocht tot een goed einde te brengen heb je het
volgende nodig: comfortabele schoenen, een lunchpakket, veel gezonde tussendoortjes,
mondmasker, genoeg water en 1 euro voor de terugreis.
28 november: TNV van 14 uur tot 17 uur @na te vragen bij je begeleiding
Joepie, vandaag gaan we old-school onze TNV opfrissen. Wees gerust, het gaan geen suffe
schooltoestanden worden. Nee nee, we gaan jullie op een actieve manier de vaardigheden
van een ‘echte zeescout’ aanleren. Zo kan je inspiratie opdoen om volgend jaar op een leuke
manier jouw kennis door te geven als leiding!

Contactpersoon van de maand: Lotte (0491592683)
In onze messengergroep mag je natuurlijk ook altijd laten weten dat je niet kan komen.

WIST JE DAT…
…Dieter Leemans een langpootmug heeft opgegeten?
…Scherpenheuvel 40 km wandelen is?
…Marieke nog steeds boos is op ‘Lotte de Galliër’?
…het op 23 oktober dag van de jeugdbeweging is?
…het kennismakingsweekend echt zalig was in Drieboomkesberg met het hele terrein alleen
voor onze groep?
…Thomas, onze peter, de hele afwas van kennismakingsweekendje heeft gedaan?
Dankjewel!
…wij als tak op de derde plaats stonden bij ZOOM?
…Marieke nog steeds megadankbaar is voor die zalig lekkere taart die de loodsen hebben
gekocht voor haar verjaardag?

