
Maandprogramma OKTOBER  

Zeehonden 

2-3 oktober: Kennismakingsweekend van 2 oktober 10 uur tot 3 oktober 16 uur @FRAC 

Deze week vindt het eerste weekendje van het jaar plaats. We zullen hele leuke spelletjes 

spelen en gaan elkaar nog beter leren kennen. Schrijf je dus zeker in, want dit weekendje wil 

je niet missen! 

9 oktober: Verjaardagsspel Vuurdans en Limmer van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag verjaart Limmer en Vuurdans is morgen jarig! Dit moet natuurlijk gevierd worden 

en dat doen we met een megacool verjaardagspel. We gaan er een heus feestje van maken!  

Jullie mogen allemaal een mooie tekening maken voor Limmer en Vuurdans.  

16 oktober: Stratego van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag spelen we nog eens een bosspel en niet zomaar een bosspel, het bosspel der 

bosspelen, stratego natuurlijk. Dit spel kan niet ontbreken op de scouts. Voor de eerstejaars 

zal dit misschien de eerste keer zijn dat je dit spel speelt, voor de tweedejaars heeft dit spel 

al geen geheimen meer.  

22 oktober: Dag van de jeugdbeweging  

Doe zeker allemaal jullie uniform aan vandaag! 

23 oktober: Zwemmen van 14 uur tot 17uur @Zwembad Stadspark   

Vandaag spreken we niet af aan het FRAC maar aan het zwembad van Turnhout. Jullie 

kunnen het al raden, we gaan vandaag zwemmen. Vergeet zeker geen zwemkledij, een 

handdoek, eventueel een zwembril en zwembandjes en €3 voor de inkom.  

30 oktober: Halloweentocht van 14 uur tot 17 uur @Klein Engelandhoeve 

Morgen is het weer Halloween, dus gaan we vandaag op griezeltocht. Ik hoop dat jullie niet 

bang zijn van heksen, spoken of tovenaars, want deze kunnen natuurlijk niet ontbreken op 

deze spannende activiteit. Uiteraard mag je je ook altijd verkleden als een pompoen, 

vampier... helemaal in thema Halloween dus! 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Matkah (0497891656) 



WIST JE DAT… 
…de leiding al superveel zin heeft in het kennismakingsweekend?  

…er super veel nieuwe kindjes zijn?  

…Limmer deze maand 19 jaar wordt?  

…Vuurdans deze maand al 21 wordt?  

…je deze kleurplaat kan inkleuren voor Limmer en Vuurdans?  

 



Maandprogramma OKTOBER  

Zeewelpen 

2-3 oktober: Kennismakingsweekendje van zaterdag 10 uur tot zondag 16 uur @FRAC 

Dit weekend is het kennismakingsweekend! WHOOHOO! Jullie worden zaterdagochtend 

allemaal om 10 uur op het FRAC verwacht. Jullie hebben allemaal een brief gekregen, dus 

kijk hier zeker even naar. Hier staat in wat je allemaal mee moet nemen. Zondag mogen 

jullie om 16 uur terug naar huis gaan. Vergeet ook zeker niet om je inschrijvingsstrookje met 

centjes af te geven aan je leiding. Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig, want het gaat echt heel 

erg leuk worden! 

9 oktober: Zoom van 14 uur tot 17 uur @Sint-Jozefcollege 

Vandaag is het de jaarlijkse ZOOM-activiteit op het Sint-Jozefcollege. We spreken allemaal 

om 14 uur af aan het Sint-Jozefcollege en we sluiten de activiteit hier om 17 uur weer af. 

ZOOM is een wedstrijd tussen de verschillende scoutsen in en rond Turnhout. De scouts die 

het beste is, krijgt een mooie beker mee naar huis. Kom dus met zo veel mogelijk naar de 

scouts vandaag, want dan hebben we meer kans om te winnen! 

16 oktober: Kooktocht van 11 uur tot 17 uur @Raadsherenpark 

Eindelijk weer een kooktocht! We gaan vandaag (onder begeleiding) ons eigen vuur maken 

om te koken. Neem allemaal iets mee om te bakken op een vuurtje, bv. ei met spek of een 

hamburger. Let op: geen kant-en-klare maaltijden. Je kan ook afspreken met vriendjes om 

samen iets te maken. Wat nog mee te nemen: een gamel, bestek, een keukenhanddoek, 

drinken, keukenpapier, een stuk krant en een aansteker. Vergeet ook je groentjes niet mee 

te brengen. We spreken af aan het Raadsherenpark, dus niet aan het FRAC. 

22 oktober: Dag van de jeugdbeweging 

Deze vrijdag is het dag van de jeugdbeweging. Dat wil zeggen dat jullie vandaag in jullie 

uniform naar school mogen! ’s Ochtends vanaf 7 uur is er ook een lekker ontbijt op de markt 

waar jullie gratis kunnen eten voordat jullie naar school gaan. 

23 oktober: TNV van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Het is tijd om onze technieken nog eens te verbeteren. We gaan veel belangrijke dingetjes 

leren, dus zeker allemaal komen! Het wordt echt suuuuper leuk, zelfs voor een theorieles. 

Zelfs met twee linkerhanden ben je welkom! 

 

 

 



30 oktober: Halloweentocht van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

WHUAAAAHH Werd je al een beetje bang? We gaan vandaag een beetje griezelen op het 

FRAC. Je hoeft ook niet te veel schrik te hebben, want onze activiteit is gewoon van 14 uur 

tot 17 uur op het FRAC. Je mag je verkleden in je beste halloweenkostuum, dus een uniform 

hoeft niet. Wij hebben er al veel zin in! Tot dan! 

 

Contactpersoon van de maand: Tavi (0479 46 21 76) 

WIST JE DAT… 
…jullie met heel veel welpen zijn?  

…jullie hele leuken leden zijn? 

…Tavi soms een beetje vergeetachtig is? 

…we al hele leuke activiteiten hebben gedaan? 

…er nog hele leuke activiteiten aankomen? 

…we nog niet gaan verklappen welke activiteiten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandprogramma OKTOBER  

Zeeleeuwen  

2 oktober: Kooktocht van 12 uur tot 17 uur @Raadsherenpark 

Het wordt nog eens tijd om onze innerlijke chefs naar boven te laten komen en de zotste, 

lekkerste en origineelste gerechten te maken. Dit doen we natuurlijk niet in een keuken 

maar zoals echte scoutskindjes op een vuur! Een extra reden om te komen dus ;) Spreek 

onderling af welke gerechten je wil maken met anderen of alleen en neem alles zeker mee! 

Krantenpapier of wc-papier, lucifers, snijmesjes, snijplank, water enz. is natuurlijk handig om 

mee te nemen. 

9 oktober: Zeilen van 12 uur tot 17 uur @Mellevijver 

Onze scouts is natuurlijk geen echte zeescouts zonder water en daarom gaan we vandaag 

een activiteit doen aan de Mellevijver. Jullie kunnen het waarschijnlijk al wel raden, maar we 

gaan dus zeilen vandaag! Yessss! Neem zeker je waterschoentjes en handdoek mee en dan 

zien we jullie dan! 

16-17 oktober: Kennismakingsweekend @FRAC 

Omdat sommigen van jullie elkaar misschien nog niet helemaal kennen of juist nog meer 

willen weten van elkaar, gaan we op kennismakingsweekend! Dé kans om nog meer 

vriendjes te maken en te genieten van een megaleuk weekend. Alle info staat op de brief die 

jullie zullen krijgen, dus kijk daar ook zeker naar voor meer info. 

22 oktober: Dag van de jeugdbeweging  

Doe zeker allemaal jullie uniform aan vandaag! 

23 oktober: Handelsspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC  

Wil je de econoom in je naar boven halen en de beste worden in onderhandelen? Dan is het 

vandaag je kans om te shinen! Meer gaan we nog niet verklappen, maar de enige boodschap 

die we voor jullie hebben is: Zeker komen komen komen! 

30 oktober: Halloweenactiviteit van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Jaja jullie zien het goed, vandaag gaan we ons helemaal onderdompelen in de wereld van 

pompoenen, vampieren, vleermuizen en alles wat daar bij hoort. Wat de activiteit van 

vandaag is, gaan we nog niet vertellen, maar als je zin hebt in een heuse halloweendag dan 

zou ik zeker komen! 

 

Contactpersoon van de maand: Lotte (0032 487 56 63 67) 



WIST JE DAT… 
…hieronder een mooie kleurplaat staat?  

…de zeeleeuw die deze kleurplaat als eerste inkleurt iets krijgt van de leiding?   

 



Maandprogramma OKTOBER  

Scheepsmakkers 

2 oktober: Zeilen van 9 uur tot 17 uur @Mellevijver 

Vandaag kunnen we eindelijk weer de zeilen hijsen en de Mellevijver trotseren! Doe alvast 

een dansje voor de windgoden zodat we onze zeilskills naar boven kunnen halen. Hopelijk 

hebben jullie er evenveel zin in als jullie leiding! 

PS: Vergeet zeker niet: middageten, reservekledij, handdoek, waterschoentjes, drinken en je 

goed humeur! 

9 oktober: Boenkentocht van 14 uur tot 17 uur @Oude Kaai 

Een saai tochtje zal er niet inzitten vandaag… Integendeel, we gaan de ongerepte natuur van 

Turnhout en omstreken onveilig maken. Je vergeet best je oriëntatievaardigheden niet, 

anders kan het wel eens een lange dag worden! Hou je van avontuur, teamwork en plezier? 

Dan is deze activiteit zeker niet te missen! 

16 en 17 oktober: Kennismakingsweekend @zie brief  

Yes yes yesssss! Het weekend waar we allemaal zo hard naar hebben uitgekeken, is 

aangebroken. Laat je verrassen door de zotte activiteiten die wij in petto hebben. Check 

zeker de brief voor dit weekendje voor de juiste informatie! Hopelijk hebben jullie er 

evenveel zin in als wij! Vergeet niet, dit epische weekend is niet compleet zonder jou.  

22 oktober: Dag van de jeugdbeweging  

Doe zeker allemaal jullie uniform aan vandaag! 

23 oktober: Zeeslag van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

BOEEEEM, niets gaat boven de echte klassieker… ZEESLAG! Twee teams, veeeel bommen en 

een hele vloot met schepen. Kan jouw team als eerste alle schepen bombarderen? Naar de 

scouts komen is dus de boodschap!   

30 oktober: Drugsspel van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Vooraleer de herfstvakantie écht begint, gaan we ons begeven in het drugsmilieu. Kartels, 

maffia, onderhandelen, witwaspraktijken en nog veel meer staat er op jullie te wachten. Ben 

jij de beste onderhandelaar? Zoek het uit in het poederige, vloeiende, hallucinerende 

drugsspel.  

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



WIST JE DAT… 
…amper 5% van de oceanen is ontdekt?  

…de puntenslijper een 19e-eeuwse uitvinding is?  

…de meeste mensen ongeveer 12 minuten zullen klagen over het feit dat het maandag is? 

…licht niet noodzakelijk de snelheid van het licht heeft? Het langzaamste licht dat ooit werd 
vastgesteld bewoog zich voort met slechts 61 km/uur. 

…Sigmund Freud ooit geloofde dat cocaïne kon helpen om morfineverslaving te bestrijden? 

…het meest gestolen boek uit openbare bibliotheken de Guinness Book of Records is? 
 
…jaarlijks meer mensen (150) sterven door vallende kokosnoten dan door haaienbeten? 

…aanstekers eerder zijn uitgevonden dan lucifers? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandprogramma OKTOBER  

Verkenners 

2 oktober: Eierspel van 14 uur tot 17 uur @Futur 

Bij het Eierspel komt de belangrijkste levensvraag ooit: Wat kwam er eerst, de kip of het ei? 

Of was de vraag toch eerder ‘Wat kwam er eerst, de kip of het kapotte ei?’ Die vraag gaan 

we deze activiteit proberen te beantwoorden. Belangrijk voor de activiteit is dat een paar 

leden hun gsm meenemen. Zie ook dat je genoeg data hebt, want dit is ook belangrijk. 

9 oktober: Kennismakingsweekend van 19 uur tot ? uur @FRAC  

Alle info hiervoor kan je terugvinden op de brief! Dat gaat iets gemakkelijker zijn. 

16 oktober: Zeilen van 9 uur tot 17 uur @Mellevijver 

Vandaag gaan we voor de laatste keer zeilen dit jaar, dus geniet er extra hard van! Wij gaan 

alvast bidden tot de windgoden dat er voor één keer eens fatsoenlijke wind staat op de 

Melle en dat het niet gaat regenen. Jullie moeten jullie schoentjes, een handdoek, 

reservekledij en vooral jullie goede humeur meenemen! 

22 oktober: Dag van de jeugdbeweging  

Doe zeker allemaal jullie uniform aan vandaag! 

23 oktober: Kooktocht van 12 uur tot 17 uur @FRAC 

Hopelijk hebben jullie allemaal goed naar Dagelijkse Kost gekeken samen met de mama 

en/of de papa, want vandaag is het aan jullie om die kookkunsten boven te halen. Jullie 

worden deze keer om twaalf uur al aan het FRAC verwacht met alle nodige spullen om jullie 

eigen eten te koken, we kunnen dan allemaal samen naar het Raadsherenpark stappen. 

30 oktober: Halloween Cluedo dropping van 19 uur tot 22 uur @FRAC 

Wat deze activiteit precies inhoudt, weet niemand helemaal zeker. Wat wel zeker is, is dat 

jullie allemaal verwacht worden aan het FRAC in verkleedkledij. Rommel nog eens goed in 

jullie kasten of verkleedkleren, want wie niet verkleed is, mag kleren van het FRAC aan doen 

(en geloof me, dat wil je niet).  

 

 

 

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



WIST JE DAT… 
…oktober de tiende maand van het jaar is?  

…mensen al voor 50 000 jaar zeilen?  

…er ook in België heksen vervolgd werden?  

…er daardoor 10 mensen zijn geëxecuteerd in Spa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandprogramma OKTOBER  

Loodsen  

1-2-3 oktober: Kennismakingsweekend van vrijdag 19 uur tot zondag 14.30 uur @FRAC 

Jullie kunnen meer info vinden op de brief die is doorgestuurd! Zorg er zeker voor dat jullie 

allemaal aanwezig zijn, want het wordt een weekend om nooit meer te vergeten!  

9 oktober: Zoom van 14 uur tot 17 uur @Sint-Jozefcollege  

We gaan vandaag weer bewijzen dat wij eigenlijk de beste scouts van de Noorderkempen 

zijn! Jullie aanwezigheid is hiervoor wel een absolute must! Mis het dus zeker niet!  

16 oktober: Carwash van 14 uur tot 20 uur @FRAC 

Kleine wasjes, grote wasjes, laat ze doen door onze gas(t)jes! Vandaag gaan jullie auto’s en 

fietsen doen blinken als nooit tevoren! De carwash zelf opent pas om 16 uur, maar wij 

spreken af om 14 uur, zodat we er de gezelligste carwash ter wereld van kunnen maken!  

BELANGRIJK! Om 19 uur organiseren wij een infoavond voor alle ouders, zodat we kunnen 

vertellen wat onze plannen zijn en eventuele vragen kunnen beantwoorden!  

22 oktober: Dag van de jeugdbeweging 

Ga zeker in uniform naar het schooltje! De leiding kan niet wachten om jullie die avond 

tegen te komen in het feestgedruis!  

23 oktober: Vergadering van 14 uur tot 17 uur @FRAC  

Vandaag is een heel erg belangrijke dag in jullie loodsenjaar! Vandaag worden er knopen 

doorgehakt, knelpunten opgelost en presentaties gegeven! Bereid jullie opdracht (meer info 

hierover volgt op kennismakingsweekend!) goed voor, want dat kan een heel erg grote 

invloed hebben op onze reis en het vervolg van ons jaar! Wees er zeker bij, want 

aanwezigheid is noodzakelijk om een stem te hebben!  

30 oktober: Pomp(oen)en of verzuipen van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

Jullie begeleiding heeft zich weer eens laten gaan tijdens het plannen en heeft weer een 

fantastische activiteit voorzien (zoals altijd)! Het is cruciaal dat jullie per vier een mooie 

pompoen voorzien! Jaja, wij doen ook mee aan het thema Halloween nondeju! 

 

 

Contactpersoon van de maand: Dictatoriale takkie (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 dan 3 of 4 wist-je-datjes mogen zijn?  

…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?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandprogramma OKTOBER  

Akazee 

2 oktober: Roeien van 14 uur tot 17 uur @Mellevijver 

Vandaag gaan we voor het eerst het water op. Deze activiteit gaan we roeien. Dit is het 

moment om te bewijzen wat voor een stoere zeebonk je bent. Vergeet zeker je 

waterschoentjes, handdoek en goed humeur niet. Je mag ook het zonnetje meenemen, 

zodat het lekker weer wordt. 

16 oktober: Kennismakingsweekend   

Na enkele activiteiten hebben we elkaar al goed leren kennen. Toch denk ik dat er nog 

steeds veel te ontdekken valt over elkaar. Daarom gaan we op kennismakingsweekend om 

elkaar nog beter te leren kennen, en om ultieme vriendschapsbanden te smeden. Meer info 

komt in de brief! 

22 oktober: Dag van de jeugdbeweging 

Vandaag worden alle jeugdbewegingen eventjes in de bloemetjes gezet! Jullie mogen 

vandaag ook allemaal in uniform naar school gaan om te tonen hoe trots jullie zijn op jullie 

zeescouts!  

30 oktober: Halloweenactiviteit van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

BOEEEEEE! Zijn jullie verschoten? Nee? Jammer dan. Volgende keer beter. Ook al is het 

Halloween vandaag, gaan we niet griezelen, maar allemaal leuke dingen doen in het thema 

Halloween. Je mag verkleed komen als heks, zombie, vampier of iets anders eng. De keuze is 

aan jou! 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: To (0468107480) 

 

 



WIST JE DAT… 
…alleen vrouwelijke muggen steken?  

…een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?  

…twaalf geen rijmwoord heeft?  

…je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm?  

 


