
Maandprogramma mei 2022 

Zeehonden 

7 mei: Kooktocht van 12 uur tot 17 uur @Raadsherenpark 

Deze middag moet je thuis nog niet eten, want wij gaan samen met jullie koken! De leiding 

zorgt voor de ingrediënten als jullie ons beloven om mee de groentjes te snijden en het vuur 

te maken. Mama’s en papa’s: na vandaag heb je een nieuwe keukenprins(es) erbij! 

Wat je zeker mee moet nemen: 

• Gamel en bestek 

• Drinkbus met water 

14 mei: Financiële actie + stadsspel van 9 uur tot 17 uur @Boomgaardplein 

Haal jullie mooiste glimlach boven en oefen alvast je verkooppraatjes, want we gaan weer 

wafels verkopen. Hopelijk gaat het even vlot als de vorige keer, want doen waren jullie 

allemaal topverkopers! In het andere deel van de dag, gaan we in Turnhout op zoek naar 

Wally! Wat dat te betekenen heeft, ontdek je enkel als je erbij bent!  

P.S. Vergeet je boterhammetjes voor ’s middags niet! 

21 mei: Spel van de loodsen van 14 uur tot 17 uur @Frac 

Er zijn dit jaar al een paar keer enkele loodsen met ons komen spelen en vandaag hebben ze 

nog eens een spel gemaakt voor ons. Volgend jaar worden ze misschien wel jullie leiding, dus 

daarom komen ze vandaag nog eens een dagje oefenen. Het wordt vast en zeker weer 

superleuk!! 

Na de activiteit zijn alle leden en ouders ook welkom op de infoavond voor het zomerkamp. 

Dit is gewoon aan de lokalen na de scouts en hier wordt een algemene uitleg gegeven voor 

iedereen en nadien is er tijd voor al jullie vragen! 

28 mei: Mysterie van het Frac van 14 uur tot 17 uur @Frac 

Jullie hebben het vast en zeker al eens gezien: in ons bos is er ergens een grote ijzeren balk 

die uit de grond steekt. Heb je je ooit al eens afgevraagd waar die vandaan komt? Of die 

kleine vijver, zou dat ooit de zee van Turnhout geweest zijn? En die berg in het midden van 

ons bos, hoe komt die daar? Wij zitten toch niet in de Ardennen? Ons bos heeft heel wat 

mysteries, maar wij zijn in de geschiedenisboeken gedoken en hebben al deze verhalen 

opgezocht. Wat al die gekke toestanden te betekenen hebben, kom je vandaag te weten!  

 

Contactpersoon van de maand: Vuurdans (0498735700) 



WIST JE DAT… 
… wij op weekend echte astronauten zijn geworden? 

… we net zoals de astronauten pipi hebben gedronken? 

… dit de pipi was van de leiding die we in het ruimtemuseum zijn gaan laten filteren? 

… dit ECHT GEEN appelsap was zoals sommige van jullie dachten? 

… wij mega trots zijn dat jullie allemaal zo flink waren op paasweekend? 

… de fourage zelfs complimenten heeft gegeven over hoe goed jullie allemaal dankjewel 

hebben gezegd? 

… alle andere takken onder de indruk waren omdat de zeehonden zo lief en braaf zijn? 

… de loodsen op 14 mei een eetavond organiseren met Kroatisch eten? (Schrijf je dus nog 

snel in!) 

… Zeevang al eens graag een boertje laat? 

… Copper de luidste scheetjes laat? 

… er ergens in dit vlotje een tip staat over het thema van ons kamp deze zomer? 

… we van 23 juli tot en met 30 juli op kamp gaan? (Noteer het alvast in de agenda!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandprogramma mei 2022 

Zeewelpen  

7 mei: Roeien van 14 uur tot 17 uur @Melle 

Gelijk hop! Gelijk hop! Gelijk hop! Vandaag is het weer zover, we trekken andermaal het 

water op om onze roeiskills tot in de puntjes te verfijnen. We hopen natuurlijk op een mooie 

lentedag met een aangenaam zonnetje. Breng dus je waterschoentjes mee want anders mag 

je niet op de boot. Ook kan reservekledij wel eens van pas komen.  

p.s. als er ouders zijn die een boot kunnen trekken mogen die de contactpersoon 

contacteren☺ 

14 mei: Financiële actie van 9 uur tot 17 uur @Boomgaardplein 

Naast de verjaardag van George Lucas en Mark zuckerberg is het vandaag ook weer eens tijd 

om wat geld in het laatje te brengen. Maar eerst gaan we in de voormiddag een super leuk 

en vermakelijk spel spelen. En in de namiddag is het belangrijk dat jullie allemaal jullie 

puppyoogjes bovenhalen om extra veel te kunnen verkopen.  

21 mei: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @Frac 

Na 2 weken niet op het frac geweest te zijn is het nog eens tijd om ons te amuseren in ons 

mooie bos. Daar gaat jullie leiding niet voor zorgen. Dat is deze week de taak van de 

toekomst van onze groep, enkele loodsen, zij hebben een spel voorbereid. Dus voor jullie is 

het een even grote verrassing als voor ons. Na de activiteit kan je ook nog blijven om naar de 

kampinfo te komen luisteren. 

28 mei: Sportdag van 14 uur tot 17 uur @Frac 

Van al die vermoeiende dagen op school word je toch zo moe. Daarom gaan we vandaag 

lekker rusten. Nee tuurlijk niet. Vandaag trekken we onze sportiefste schoenen aan en gaan 

een activiteit boordevol sport en beweging hebben. Je mag deze week ook je uniform een 

weekje thuislaten en dus je snelste en sportiefste kleren aandoen. (aan de ouders: jullie 

kinderen zullen vanavond goed slapen.) 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Jacala (0468 40 83 76) 



WIST JE DAT… 
…tegen de tijd dat je dit vlotje leest Anderlecht kampioen is? 

…dat als het vorige wist-je-datje niet waar is het een jaar uitstel heeft? 

…als je ‘hello there’ zegt tegen shere khan hij heel blij gaat zijn? 

…paasweekendje super leuk was en dat kamp nog 10 keer leuker is? 

…de scogicup dit jaar wordt gewonnen door de zeescouts? 
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Zeeleeuwen 

7 mei: Zeilen van 14 uur tot 17 uur @Mellevijver 

Hijs de zeilen, trek aan de riemen, …. Vandaag gaan wij zeilen!!!!! Maar wij gaan niet alleen 

zeilen. Met wie gaan wij zeilen? Wij gaan zeilen met de loodsen als kapiteins van ons boten. 

Het gaat dus een natte bedoening worden. Neem dus zeker je waterschoentjes en eventueel 

een handdoekje mee. 

 

14 mei: financiële actie van 9 uur tot 17 uur @Frac 

De scouts heeft centjes nodig voor allemaal leuke dingentjes te kopen. Dus wie van de leden 

kan het besten verkopen????? Wie haalt alle verkoopstrucs uit de kast? Wie is de beste 

verkoper van de scouts?!? BEN JIJ DAT ?!? Kom vandaag dan zeker. 

 

21 mei: Bosspel van 14 uur tot 17 uur @Frac 

Na al dat zeilen en dat verkopen heb ik toch wel weer zin in een goed bosspel gemaakt door 

de loodsen. En waar kan dat beter dan in ons geliefde Frac bos. Dus gaan we nog is een 

mega leuk spel spelen. Wat we gaan spelen mag ik nog niet verklappen. Dus als je wilt weten 

wat we gaan spelen moet je komen. Na de activiteit is het kampinfo avond!!! Dus wees 

zeker aanwezig als je mee op ons leuk kamp komt. 

 

28 mei: Activiteit op wieltjes van 14 uur tot 17 uur @Frac 

Whooooeeesssshhhh !!!!!!  

Matthis skate voorbij op zijn skateboard en doet een kickflip. Arthur rijdt daarachter in een 

winkelkarretje. Mart is met de fiets (saaaaiii). Vandaag mag je iets op wieltjes meenemen. 

Wees zo origineel mogelijk.  We gaan super leuke spelletjes spelen!!!! 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Steff (0498406065) 



WIST JE DAT… 
…Steff 5 mei jarig is?  

…hij 6 mei zijn wijsheidstanden moet laten trekken en dus geen feestje kan geven? 

…de hoogste golf ooit gemeten 64 meter boven de zeespiegel uitkwam?  

…een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat? 

…te hard niezen kan resulteren in een gebroken rib? 

…kwallen door hetzelfde gat eten en kaka doen? 

…Steff nu officieel volwassen is? 

…sneeuwwitje van Disney is eigenlijk met blond haar ontworpen? 

…een kwal geen hersenen heeft? 

…het woord ‘van’ de meeste betekenissen heeft? 
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Scheepsmakkers 

7 mei: kooktocht van 12 uur tot 17 uur @Raadsherenpark 

Normaal zouden we nu lekker aan het ravotten zijn op blauwe wimpel. Helaas is dit afgelast. 

Natuurlijk voorzien we een volwaardig alternatief voor jullie. Twee weken geleden kon 

kooktocht niet doorgaan. Vandaag mogen jullie wel jullie beste kookkunsten bovenhalen, 

want vandaag gaan we 100% zeker wel op kooktocht! Overleg eventueel in kleine groep wat 

jullie willen klaarmaken! NJAM NJAM! 

14 mei: Financiële actie van 9 uur tot 17 uur @frac 

Hopelijk zijn jullie met het juiste been uit bed gestapt, want vrolijkheid en een glimlach zijn 

vandaag cruciaal om wafels te verkopen! Jaja het is weer die tijd van het jaar! Neem een 

lunchpakket, fiets en jullie goed humeur maar mee!  

21 mei: Zeilen van 9 uur tot 16.30 uur @Melle 

Tijd om nog eens het water op te trekken. Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind en 

krijgen we heerlijke zon en genoeg wind. Smeer jullie zeebenen maar terug in, want we gaan 

zeilen!!!! Het zal weer in kwartieren zijn. Kwartier 3 en 4 verwachten we van 9 – 13 (vergeet 

geen eten mee te nemen). Kwartier 1 en 2 zijn welkom vanaf 13 uur. Vergeet zeker geen 

waterschoentjes, handdoek en reservekledij. Na de activiteit is het ook infoavond van het 

zomerkamp. Daarom stoppen we een halfuur vroeger aan de Mellevijver om zeker op tijd te 

zijn aan het frac voor dit belangrijke infomoment! 

28 mei: Stratego van 14 uur tot 17 uur @frac 

Niets leuker dan nog eens een bosspel uit de oude doos. 2 kampen, 2 vlaggen, verschillende 

personages. Dat kan maar één ding betekenen! STRATEGO GO GO GO! Hopelijk hebben jullie 

allemaal zin om nog eens goed te ravotten en jullie helemaal uit te leven! Komen is de 

boodschap! 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Pieter (draai dan 797204) of 0476032491 als je me echt aan 

de lijn wil hebben       



WIST JE DAT… 
…de scheepsmakkers super goede tiktokkers zijn? 

…de kampioenen super trots zijn op hun nieuwe aanwinst? 

…alle vogels een ei leggen in mei? (behalve de mannetjes natuurlijk) 

…Pieter heel veel paaseitjes heeft gevonden dit jaar? 

…Pieter J toch de beste Pieter is van de scouts. 
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Zeeverkenners 

7 mei: Verrassingsactiviteit van 14 uur tot 17 uur @ Frac 

Over deze activiteit kunnen we jammer genoeg nog niet veel vertellen. Het enige wat we 

zeker kunnen zeggen is dat het een top-activiteit wordt die je niet wilt missen! Aanwezigheid 

is niet verplicht, maar sterk aangeraden!  

14 mei: Financiële actie van 9 uur tot 17 uur @ Frac 

Hallo mevrouw/ meneer 

Ik ben … van Zeescouts Toxandria en ik verkoop wafeltjes om onze lokalen te sponseren. 

Wilt u toevallig wafels kopen?  

Vond jij deze verkoop tactiek ook zo saai? Haal je beste verkoop praatjes boven om wafels te 

verkopen tijdens onze financiële actie. FIETS MEEBRENGEN!!!!!!  

21 mei: Robin is jarig spel  van 14 uur tot 17 uur @ Frac 

Er is er één jarig, hoera hoera, dan kun je wel zien dat is Robin! Hopelijk komt hij zelf ook 

naar de activiteit om zijn verjaardag samen met ons te vieren. Wil jij Robin verrassen voor 

zijn verjaardag? Kleur de kleurplaat hieronder in en breng deze mee naar de scouts! 

Defender babes mogen geïmproviseerd worden. ;) Vergeet ook zeker niet naar de infoavond 

van het kamp te komen meteen na de activiteit.  

28 mei: Zeilen van 9 uur tot 17 uur @Melle 

Vandaag worden jullie verwacht aan het strand van de Mellevijver om samen van daaruit te 

vertrekken op een 8 uur lang durende zeiltocht over de woeste zeeën van de Melle. Oefen je 

zeilskills! Deze ga je zeker nodig hebben als we op kamp gaan en de écht woeste wateren 

gaan trotseren!   

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: Nuno (0484169640) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIST JE DAT… 
…een wist-je-datje er zoals dit moet uitzien?  

…de go-cart per ongeluk in het water is beland op paasweekend?  

…iemand daar niet mee kon lachen? 

…jullie tijdens het fietsspel meer dan 50km gefietst hebben? 

…de chaosquiz een groot succes was? 
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Loodsen 

7 mei: Kijkstage van ? uur tot ? uur @? 

Woehoe jullie mogen weer leidingervaring gaan opdoen vandaag! Kijk zeker waar en 

wanneer jullie stage hebben. De verdeling komt nog in de facebookgroep! 

14 mei: Financiële actie van 9 uur tot 17 uur @FRAC 

Vandaag gaan we weer centjes verdienen! Deze keer zal dat niet zijn voor onze zalige reis 

naar Kroatië, maar wel om de scoutslokalen nog veel cooler te maken. Vergeet dus zeker 

geen fiets en jullie schattige snoetjes! Je zal het nodig hebben.  

PS: Deze avond is het ook de Kroatische eetavond die door jullie ouders werd georganiseerd. 

Maak zeker nog reclame, zodat er veel mensen komen om ons te steunen! Inschrijven kan 

tot 7 mei en het zal de moeite zijn! 

21 mei: Doestage van ? uur tot ? uur @? 

Er staan nog veel vraagtekens bij deze activiteit en dat is omdat jullie zelf een leuke activiteit 

moeten voorzien voor je stagetak. Er wordt nog gecommuniceerd wie bij welke tak stage 

moet doen. Zorg er zeker voor dat iedereen in je groepje meehelpt aan het spel en dat jullie 

het spel op tijd doorsturen naar de takleiding van jullie stagetak! Vergeet ook zeker niet naar 

de infoavond van het kamp te komen meteen na de activiteit.  

28 mei: Mexicaanse party van 14 uur tot 17 uur @FRAC 

“Vrouwen zijn net als sombrero’s, hartstikke leuk, maar je moet ze ook niet echt op je hoofd 

zetten.” – Ronald Goedemondt Daar vergis je je Ronald! Vandaag is een sombrero een 

absolute must! Tequila is wel ten strengste verboden! No querrá perderse esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contactpersoon van de maand: Snelle Xander (gsm) 

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 een hele leuke leefweek beleefd hebben? 

…Fons en Ratjeeuuuu nieuwe leden zijn van de loodsenfamilie?  

…Toon twee keer gepanneerd is door Pieter op amper vijf minuten tijd?  

…het leven geen ponykamp is?  

…wij goed bezig zijn?  
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Akazee 

14 mei: Financiële actie van 14 uur tot 17 uur @Parochiezaal Zevendonk 

Vandaag gaan we onze schattigste snoetjes laten zien om zo onze verrukkelijke wafels te 

verkopen. Samen met de leiding gaan we in Zevendonk van deur tot deur om zo centjes in te 

zamelen om onze prachtige lokalen te verbeteren en nieuwe tenten te kopen.  

Adres: Kapelweg 52, 2300 Turnhout 

28 mei: Roeien van 14 uur tot 17 uur @Mellevijver 

Warm die armspiertjes maar op, want het is weer tijd om te gaan roeien! We spreken dus af 

aan de Mellevijver. Vergeet geen waterschoentjes, handdoek, drinkbus en eventueel 

propere kledij mee te nemen. Bid ook allemaal nog eens voor de weergoden, zodat we goed 

weer krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon van de maand: To (0468107480) 



WIST JE DAT… 
…in mei alle vogels een ei leggen?  

…het wereldrecord hotdogs eten in 10 minuten op 76 staat?  

… de Burj Khalifa het hoogste gebouw ter wereld is?  

…roodharige mensen sneller verbranden? 

 


